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 תקציר

הסמינרים  –במגזר החרדי ' מערכת ההשכלה הגבוהה'תן ביטוי למארג יחסי הגומלין שבין מאמר זה נו
, ישראל-מאז שקמה מדינת. לבין מדיניות העל של ישראל בתחום ההכשרה להוראה –להוראה של נשים 

מחזוריות עשורית מאפיינת את רצף השינויים . הישרדותי מתמשך-ניהלה החברה החרדית מאבק חינוכי
החידוש בסמינרים אלה הוא בכך שלצד המסורתיות . ההכשרה להוראה בסמינרים החרדיים לנשים במבנה

אולם התמורות .והשמרנות מתקיים לאורך כל השנים איזון עדין ומבוקר של שינוי שתכליתו שימור 
במבנה  ובהיקף ההכשרה בסמינרים אלה  נתקלו בקשיים והתנגדויות שהעיבו על יחסי הגומלין בין 

-משקף מורכבות ומערכת לחצים רב –ז "המשבר שפרץ בתשס –מקרה המבחן הנדון במאמר זה . דדיםהצ
ז עצרה "בשנת תשס. מיעוט תרבותי ייחודי במשרעת הגוונים הישראלית' על'ו' בתוך', 'של'כיוונית 

נשים פולמוס נוקב התפתח סביב לימודי ה. 'אקוויוולנט'ותכנית ה' הבכיר'הסמכות הרבנית את לימודי 
בחברה החרדית בעקבות החלטת האגף להכשרת עובדי הוראה להרחיב את משך ההכשרה משנתיים 

ההחלטה . ה"לשלוש שנים לתעודת מורה מוסמכת בכירה החל ממחזור תשס –לתעודת מורה מוסמכת 
חתמה מערכת מורכבת של יחסי גומלין בין , הוראה-הסופית שנתקבלה גם על דעת האגף להכשרת עובדי

צורכי מערכת ההכשרה והמורות  –" השדה"לבין , בין ההנהגה הרוחנית, ניות העל של המשרדמדי
 . המשתלמות

 

Changes in Teacher Training for Haredi Women: 

Reciprocity between Policy and the “Field”   

Leah Reiman 
Ministry of Education 

Abstract 
This article examines the nature of reciprocal relations between the higher education system 

in the Haredi sector – women’s teacher training seminaries – and overall Israeli policy on the 

training of educators. Since the State of Israel was founded, Haredi society has been engaged 

in an ongoing educational-existential struggle. The structural changes in teacher training at 

Haredi women’s seminaries tend to follow a cycle of decades. The innovation that 

characterizes these seminaries lies in the delicate, controlled balance they have maintained 

over the years between tradition and conservatism, on the one hand, and transformation aimed 

at preservation, on the other. Changes in the structure and scale of teacher training at these 

seminaries have, however, encountered obstacles and opposition that overshadow reciprocal 

relations between the parties. The test case presented in this article – the crisis that erupted in 

the academic year of 2006/2007 – reflects a complex and multi-dimensional set of pressures 

“of”, “within”, and “on” a cultural minority that is unique within the diverse spectrum of 

Israeli society. In 2006/2007 the rabbinic authorities suspended “senior teacher” studies and 

the “Equivalent” curriculum. A fierce debate had previously emerged regarding women’s 

education in Haredi society following a decision by the Department for Training of Teaching 

Personnel to extend the training period from two years for a certified teacher’s diploma, to 

three years for a senior certified teacher’s diploma beginning in the 2004/2005 academic year. 

The decision that was finally reached, which the Department for Training of Teaching 

Personnel accepted as well, established a complex system of reciprocal relations between the 

overall policy of the Ministry of Education, the religious leadership, and the “field” – the 

needs of the teacher-training system and of the teachers in training.  
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 מבוא

, דרור :8002, אריאב) שינויים ותמורות מאז כינונה בתהליך של מערכת החינוך בישראל נתונה

 "שדהה"בינה לבין זיקה שמור על ל ,מוריםההכשרת את  לקדם שמטרתם( 8028 ,בק :8002

רפורמה בחינוך הפכה ה .חינוךלהכשרה להוראה והת ולהבניה ולהמשגה מחדש של תכני לחתורו

 'אסתטי'שיפור ל ,קרי – יומאמצים לשינוי ראשונ, (8002, קובן)בקנה מידה גדול  "עסק"להיות 

 ת החינוךותדיר את מערכ מלווים – ועיצובו מחדש שידוד הקיים – תשתיתילשינוי  או,  של הקיים

 Reforming again andאנשי החינוך עסוקים כל הזמן ברפורמות Cuban, 1992דברי ל .בעולם

again and again (8002, ראו גם דרור .) 

מורים בחינוך ההכשרת שפקדו את מערך מאמר זה נועד לבחון את השינויים והתמורות 

ולנתח את מערכת יחסי הגומלין אשר טוותה  (8028, הורוביץ) במבט היסטורי ועכשווי ,החרדי

ה יש משמעות כפול "השדה"ו "על-מדיניות"למונחים . "שדה"בין הלהעל  תובנות בין מדיניות

העל של  ותסמייצג את תפי "על-מדיניות"המונח . המשקפת את מורכבותה של זירת ההתייחסות

המונח  .העל של המנהיגות החרדית ותסאת תפיומנגד , במשרד החינוך האגף להכשרת מורים

ושל , בפועל המורות – של המשתלמות, של הסמינריסטיותהמבט מייצג את נקודת  "השדה"

 "השדה"זו של העל ו של מדיניות זו – ות המנוגדותסלקטיקה שבין התפיבדיא. מנהלי הסמינרים

" אני מאמין"המצוי כשבתווך , כמטוטלת בין הקטבים ההנע ,תכנית ההכשרה להוראה מצויה –

 . 'בית יעקב'בסמינרים של  המורהודמותה המסורתית של  ,הערכי והפרופסיונלי

העל  ר לגשר על הפער שבין מדיניותכיצד אפש העומדת בבסיסו של מאמר זה היאהשאלה 

במארג מורכב  המייצג אינטרסים , בין מוקדי ההשפעה הפועלים על השדה ובשדהו, שדהבין הל

בין והדדיות היא  כי יחסי גומלין  מאמר זהשל הטענה המרכזית . דומים ומנוגדים בכפיפה אחת

חות מקצועית ההולמת את התפתללהפיק מודל מיטבי להכשרה ו יםעשוי שדהלבין המדיניות העל 

, להוראה תרו  ׁשתכ  המ  , קרי – "שדה"באי ה אתלל ומשתתפים שכ-שיח רברק  .ערכי הציבור החרדי

הרבנים  ועדת, קרי – ומנגד נציגי מדיניות העל החרדית והממסדית, מנהלי הסמינרים, המורות

ה להחלטות נאות תשתית ספקל עשוי – וראהה-בדיהאגף להכשרת עולענייני השתלמויות ו

  .win-win במודל המיטבי של, מקדמות צרכיםה מושכלות

בה  יקשמה, תרבותית נטולת פטרונות-גישה רבב נטוע ,המצע להתפתחותו של שיח מצמיח

של קבוצת ההבנה  לצד ,העל של הקבוצה ערכיוברה באתוס החברתי הייחודי יכמ, "קול האחר"ל

ן האלו  'מכילות'תפיסות  .הגנרישת מודל ההכשרה הגמיש גבול ל כי – החרדית הנציגות – המיעוט

 ההכשרת המורות בחינוך החרדי חברו כל אל ה שלבסוגי. ליצירת תמונה מאוזנת 'יסוד-צבעי'

מקורות -ירב יםמשבראשר התמודדה ומאותגרת גם כיום מול ערוצים -יחדיו לכלל פעילות רבת

היא , אינו סבור שהיא אידאליתשאף כי איש מן השותפים , סינתזה וניסיון מתמשך ליצור

 .כחלק מקשת  השווים, ל שֹונּות, מאפשרת קיום לזהות האחרת

 מתודולוגיה ומבנה

 ,ראיונות מגוונים: היו, זה גרפימחקר אתנולאיסוף המידע בסייעו כלי המחקר האיכותני ש

, מצבור של מסמכים כתובים, שיחות, טקסטים, משתתפי המחקרעם אינטראקציות  ,תצפיות

ממצאי גם ובסופו של דבר , הטיעונים, הפרשנות ופרוטוקולים וחומרים אחרים שמתוכם צמח
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ילוב בין כלים מחקריים הששימוש במגוון מקורות מידע וה –שיטת הטריאנגולציה  .המחקר

כיוונית ומהימנה יותר של הנושא הנדון ומגבירה את התוקף -בדיקה רב מאפשרת – שונים

 'בית יעקב'השימור והתמורה בחינוך בנות בסמינרים להוראה של  המחקרי של שרטוט תהליכי

 .(8002,שלסקי ואלפרט; 2990 ,צבר בן יהושע)

גם  בנוסףו ,ואנושי ספרותי :מוקדים שני על מבוססים זה מחקרל המידע מקורות

 העיתונים. בפרט בנותה חינוךעל ו בכלל החרדי החינוך על רב מידע המכילה החרדית העיתונות

 לניהול ומסגרת לוגייםאידאו מסרים להעברת במה יםשמשמ', נאמן יתד'ו' המודיע, 'יליםהמוב

   . להוראה הטוטלית ההכשרהן מ הנגזרות השונות בסוגיות דיונים
 על והקל', המחקר אתרי'ל מרבית נגישותלי  אפשר החרדיים הסמינרים על מפקחתהיותי  

 ואשה שיוק ,המחקר בתוך משולב שלי' עצמיה' כי אחת לא חשתי המחקר במהלך. המידע איסוף

. יחסי עבודה עם מוסדותיהמקיים בעוד הוא החוקר אוכלוסייה ' חוקר משתתף'כל של  ומנת חלק

לא ניתן לנטרל לחלוטין את ההטיה ולכן , המרכזי כלי המחקרהוא  החוקרבמחקר האיכותני 

הניתוח את מדוקדק ב וןבחלו ,על מגוון עדויות ןהישעלהמודעות לכך מחייבת  .הסובייקטיבית

מרחב המחקרי נתנה לי יתרון מובהק על פני חוקר מן האינטראקציה עם ה, עם זאת .הפרשני

 .'החוץ'

 הקמתםאת תהליך , בפולין 'בית יעקב'מציג את הרקע לכינונה של תנועת למאמר המבוא   

 למעלה במשך תכנית להכשרת מורות בחינוך החרדיההתגבשותה של את של הסמינרים בארץ ו

שבר אידאולוגי , שנפתר של ניגוד אינטרסים מקרה תיאור :עיקרו של המאמר. יובל שניםמ

על תהליכי ההכשרה  םלכותיההשאת ו ,יחסי גומליןוהידברות של  םחשיבותאת ף המשק, שאוחה

 .ההוובובעבר 

  'בית יעקב'הסמינרים להכשרת מורות של  : רקע היסטורי

החלה עם הקמת   ,אירופה-מזרחית באורתודוקס-נות בחברה הדתיתבה ךמהפכה מהותית בחינו

סחף הולך התרחש באותה עת . 2922-פולין בשב בקרקוב" בית יעקב"בית הספר הראשון לבנות 

ללא  אירופה-מזרחדור הצעיר של יהודי את ה קדפאשר  ,הדת והמסורתן וגובר של התרחקות מ

ית היהודית אורתודוקסבחברה יאות פרדוקסלית מצנוסף לכך נוצרה ב .בנותלהבחנה בין בנים 

יהודים חסידים ואנשי מעשה מנעו מבניהם השכלה כללית והקפידו ללמדם רק : אירופה-מזרחב

ת ללמוד שאינן מֻצווֹ  ,ואילו ביחס להשכלת הבנות, לחזק את נאמנותם למסורתכדי לימודי קודש 

   .ית מתאימהפורמלינוכית הם גילו סובלנות ולא טרחו להקים עבורן מסגרת ח, תורה

המשכה עד ימינו יש לזקוף לזכותה של את ו 'בית יעקב'את שורשי הצלחתה של תנועת 

ית בעולם ולוגמיתכמעט שהפכה ברבות הימים לדמות , (2991-2229)מייסדת התנועה שרה שנירר 

וגור והן רי החסידויות בעלז "הן מאדמו ,תמיכה רעיונית וציבורית מקיפהמתה נהנהיא . החרדי

שהתייצב לצד ( 2999-2292, ישראל מאיר הכהן מראדין" )חפץ חיים"מבעל הו, מן הפלג הליטאי

 היתה 'בית יעקב'של העיקרית הבשורה  (.2998, וייסמן)החידוש ולימין התמורה בחינוך הבנות 

 ;39-38 :2992, דקל)לימוד תורני גבוה ולימוד מקצוע במסגרת יהודית ישראל -לבנותשיש לספק 

החינוכי דגם מה  (.92-82: 8023 ,ריימן; 2999, רנסקי'שצ; 12 :2920, רוטנברג ;29 :2998, אלאור

נטלו חלק משמעותי ואלה , חינוך שהצמיחו את הסמינרים בארץהנבטו זרעי  ,שטבעה שרה שנירר

הקמת המדינה לפני , התפתחותם של הסמינרים החרדיים להוראה בארץ .בעיצוב החברה החרדית
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על מודלים שונים של  סמךשנ, הושפעה מתהליך הכשרת המורים בחברה הישראלית, חריהוא

   (.8001, סלנט)הכשרה להוראה בעולם 

 

 שינוי לשם שימור  : תמורות במודל הכשרת המורות

, מאפיינת את רצף השינויים בחינוך הבנות בחברה החרדית (8020, קובן) מחזוריות עשורית

ריטואלים מלווים את ההיסטוריה . והפרופסיונליים עוגניה הערכיים רלשימוכתופעה אימננטית 

 של ימיה ברוב אדםה בני על מקובלים היו החינוך צידוק אופני שני. של החינוך מאז ומעולם

 שֵידעו כדי הצעירים את לחנך המבוגרים על מוטלתה  חובהה – אינסטרומנטלי אחדה. האנושות

 חובה גדרילדיהם היא ב בחיי המבוגרים התערבותו לפיוריטואלי  השני – לחיים הדרוש את

 ללגיטימציה והאל הגישות שתי את .תרבות-ןלב ביולוגי צורמיילוד יעליהם להפוך את ה המוטלת

, חדש מסוג לגיטימציה התגבשה במהלכה אך ,הקודמות המאות מן 80-ה המאה ירשה החינוך של

תלמידיו  או בחינוך ילדיו לבחור אדם כל רשאי לפיה ,החינוך של האידאולוגית הלגיטימציהוהיא 

 . לפי ראות עיניו (8000, לם)

 משקפת את אופני הלגיטימציה הללו הן במנגנוני הפיקוח' בית יעקב'רשת הסמינרים של 

' בבית יעקב'החידוש ב. מדור לדורשנה  200זה כני התרבות המסורים ווהן בת, החלים בה ועליה

ית מתקיים לאורך כל אורתודוקס-והשמרנות של החברה האולטרהשלצד המסורתיות בכך הוא 

בית 'ו של כינונמהפכת היא לכך  הדוגמ. השנים איזון עדין ומבוקר של שינוי שתכליתו שימור

כיצד חוזר על  למדמ 2לוח . לבנות ית שהחליפה את החינוך הביתיפורמללימודית  מסגרת – 'יעקב

ערכית בלתי  מנאמנותהנובעת  תמורה – שימור הריטואל של שינוי לשם ותבשיטתיעצמו 

 .הזמן המשתנים אתגרי  דיאלוג עםלצד , מתפשרת

 

 

 

11לוח לוח 
פירמידת לימודי ההכשרה וההשכלהפירמידת לימודי ההכשרה וההשכלה

בתי המורה התאוששותבתי המורה התאוששות' ' משברמשבר, ', 'מעבר ממורה מוסמכת למורה בכירהמעבר ממורה מוסמכת למורה בכירה

11ופתיחת תכניות נוספות לדרגה ופתיחת תכניות נוספות לדרגה 

אקוויולנטיאקוויולנטי  .B.A.B.Aתכניות לתכניות ל                                        

    ..''דרגהדרגה''ללהלימודים לדירוג שכר יצרו  דינאמיקה של למידה הלימודים לדירוג שכר יצרו  דינאמיקה של למידה 

 תחומי התמחות   תחומי התמחות  ––מהפכת ההוראה בסמינרים מהפכת ההוראה בסמינרים 
 וקורסים בחינוך מיוחד וקורסים בחינוך מיוחדדיסציפלינרייםדיסציפלינריים          

                 ולימודים לתעודת מורה בכירה                 ולימודים לתעודת מורה בכירה

 הוספת   התמחויות ותחומי הכשרה  הוספת   התמחויות ותחומי הכשרה גג""מומו

תפירה ופקידותתפירה ופקידות: : לא אקדמייםלא אקדמיים

וגננותוגננות  מורותמורות

מורותמורות

תחילת תחילת 

  2121  --המאה ההמאה ה

9090  --שנות השנות ה

  8080  --שנות השנות ה

6060--7070  --שנות השנות ה

3030--6060  --שנות השנות ה

2020--3030  --שנות השנות ה

        בפולין        בפולין

                  

 פירמידת לימודי ההכשרה וההשכלה: 1לוח 
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  –והתפתחויות בדירוג השכר ובדרגת התעודה  תהליכים –' דרגה'ל' דירוג'בין 
     20-עד שנות הוקום המדינה אז רצף ותמורות מ

מעבר הדרגתי מגישה מעצבת על " הישראליום המדינה חל בחינוך וחצי שלאחר קבשלוש השנים 

והיא אשר ', לפרוח באלף פרחים'לגישה המאפשרת לתרבויות שונות  ,פי דפוסים מוכנים מראש

: 2999, צמרת ;92-82, 2-2: 2992, צמרת) "קבעה את פני החינוך בארץ לעשרות השנים הבאות

ערכת ההכשרה במ. מדיניות זו השפיעה על הכשרת המורים שנמצאה בתהליך של השתנות(. 919

במינון ובקצב שתאמו את צורכי השעה ואת  ההמובדלת של החברה החרדית התמזגו שינויים אל

     1.ההחלטות של המנהיגות הרוחנית בחברה זו

השתייכו ומדרש למורים וגננות -סמינרים שנקראו גם בתי 22בקום המדינה פעלו בישראל 

מזרחי והזרם של אגודת ישראל שכלל שני זרם ה, הזרם הכללי, זרם העובדים :לארבעה זרמים

, שגריר)למורות בירושלים  'בית יעקב'אביב ומכון -סמינר לגננות ומורות בתל: מוסדות חרדיים

הוקם  10-בשנות ה(. 32-32: 2922, רנסקי'שצ ;2923, ישריקיה ;74222-: 2928, דקל ;89-82: 8002

של ההכשרה ' ספינת הדגל'לים הפך שלימ ,וולף' י' ברק סמינר שלישי בראשות הרב א-בבני

' בית יעקב'לוגית של אידאוהניחו את התשתית השל סמינר זה מייסדיו . להוראה בחברה החרדית

דרך לרשת הסמינרים להוראה של -שלושת המוסדות הראשונים שימשו אבני 2.במדינת ישראל

כת החינוך הנה מקום מער"מן המחקר בתחום החינוך עולה כי . בארץ ובעולם היהודי' בית יעקב'

: 8002, שגריר" )לוגיות הרצויותאידאונוח לטיפול בבעיות לאומיות ומהווה כלי לביטוי ולשימור ה

המרכזי והמוביל  ערוץהם ה 'בית יעקב'פי תפיסה זו אפשר לומר כי הסמינרים של -על(. 9-20

במערכת התלכדו שתי תכליות . וגורם מהותי ומשמעותי בעיצוב החברה החרדית, בחינוך הבנות

שדאגה לחנך את בנות ישראל , של שרה שנירר זו :ההכשרה להוראה של הסמינרים במגזר החרדי

, ש"וזו של החזון אי, (ו"תשס, בייניש)פי ערכי התורה והמסורת ולהקנות להן תחום עיסוק -על

ה שניתב את הכשרתן להורא, המדינה ובשנותיה הראשונות וםממנהיגי החברה החרדית לפני ק

ואת יציאתן לעבודה כדי להעמיד את לימוד התורה בחברה החרדית כערך מרכזי וראשוני 

היתה ההכשרה להוראה פתרון כלכלי למשפחות  20-עד שנות ה 10-משנות ה(. 2991, פרידמן)

עם הגידול במספרן של בוגרות הסמינרים גבר המחסור במשרות . 'כוללים'די הילמתהאברכים 

בעידודם של . ו הבעל לומד והאישה מפרנסתלפיהמשך קיומו של הדגם  הוראה ונוצר איום על

גדולי התורה נדרשו מנהלי הסמינרים למצוא אפיקי הכשרה מקצועית שיאפשרו לבוגרות לפרנס 

אכסניה לחינוך  שמשמכשהסמינר " חברת הלומדים"ולהמשיך את קיומה של את משפחותיהן 

המרכזית היא תפיסה ה ,עם זאת 3.חיי המעשהוהכנה ל" השכלה גבוהה"ל מסגרת –ולהכשרה 

או להשגת תארים  ,תכלית ההכשרה בבית יעקב איננה להביא לעמידה בבחינות בגרות"ש

תחומי דעת כגון לצד לימודי ההוראה נוספו  אך כהכנה ליציאה לשוק העבודה 4".אקדמיים

                                                 
1
' איון עם הרב זיר ;ח"סיון תשס ('אוהל אברהם'מייסד סמינר  ,י וולף"בתו של הרב א)רוטנברג ' איון עם ייר  

 ישמצוין שלסמינר  53: 1691, רנסקי'שצב ;ט"בטבת תשס' ט, וולף בנושא השינויים במודל ההכשרה החרדי
שזורים מכתבי תמיכה , נישלק ח1691, עורכת, היישריקב ;רים ורבנים"מועצה חינוכית המורכבת מאדמו

 .תהרוחנישל המנהיגות קוח יהפמוזכר , 103-69 :ט"תשס, גולןב; ראשי ההנהגה הרוחניתמ 'בית יעקב'ב
2
-716 :7008,קפלן, (1686-1611) א וולף"ב יוהר( 1635-1989)קרליץ  י"א הרב – ש"החזון אי המייסדים היו 

719.)     
3
הלת גרפיקה והנ ,ייעוץ מס ,חשבונאות, הנדסאות מחשבים כגון)' ההכשרה החלופית'תלמידות כל אחת מ 

  .7009מאי , מנהל האגףסגן , בדיחי הודהאיון עם ייר. בלבד שעה 0.8-מתוקצבת ב (בונותחש
4
 .ג"ד באלול תשנ"י; 1: ח"בשבט תשס' ד ,יתד נאמן לעיתון במכתבו של הרב שלום יוסף אלישיראו  
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המגמות המקצועיות פתיחתן של (. 802: 8002, קפלן) גרפיקה ממוחשבת וראיית חשבון, מחשבים

הייעוד החינוכי של הסמינרים להוראה . אותה האך לא פתר ,בעיית התעסוקהמיתנה את השונות 

יותר  'דיסציפלינה חינוכית'ל הפכה הכשרת המורים תעסוקהבר חוסהמפאת אך , לא השתנה

 מטרת בית יעקב איננה פרנסה אלא" כי המנהיגות הרבנית קבעה  5.מאשר הכשרה פרופסיונלית

בתי : "ובגרסה עכשווית, (ד"רי: ד"תשמ, וולף ;2991, פרידמן) "זוהי דעת גדולי התורה, חינוך

כדי לחנך את בנות ישראל לתורה וליראת שמיים בדרך , החינוך בית יעקב הוקמו כמוסדות חינוך

בתי החינוך בית יעקב לא הוקמו כדי ללמד את בנות ישראל מקצוע ...הסלולה לנו מדור דור

   6.(ה"תשע, שטרן) "ן ולא כדי לדאוג לפרנסה עבור בתי ישראללפרנסת

    הרחבת מסגרות הלימודים: 08-וה 08-ה בשנות 'בית יעקב'

פנהחל  בכל כעשורלהבחין כי אפשר בפרספקטיבה היסטורית  של בסמינרים  במבנה ההכשרה מ 

ישראל בהממלכתיים  בסמינרים ניתנה 80-של המאה ה 20-העד שנות . (8020, קובן) מגזר החרדיה

לימודים  פעיל תכניותלקראת סוף העשור החלו לה .ךשנתית לתעודת מורה מוסמ-הכשרה דו

המקנה דירוג  םאושרה מסגרת לימודי 90-בשנות הו ,תעודת מורה בכירשזיכו את בוגריהן ב

הביאה  20 -בשנות ה' בית יעקב'בסמינרים של מהפכת ההוראה שהחלה . A.B.-לאקוויוולנטי 

 (. 822-828, 812 ,802 :8002, קפלן)בודה הישראלי שתלבותן הגוברת של נשים חרדיות בשוק העלה

 מדיניות האגף להכשרת מורים 

 את  חייבה ,90-החלה להתגבש בשנות הש ,במשרד החינוך הוראה-עובדיאגף להכשרת מדיניות ה

וארגון התכניות מיסוד . את תכניות ההסמכהב יהרחל 'בית יעקב'כל הסמינרים להוראה של 

רמז  כךביש אם  לבחון את מנהלי הסמינרים ועורר, ראשוןלתואר " אקוויוולנט"ול "בכיר"ל

 ןויסיונ ,לימודי הסמינר מעבר לשנתייםשל ' קו הגבול'את  טיסלהכוונה , מדיניות המשרדבלשינוי 

. יותבמכללות האקדמ נהוגההשנתית -את תכנית ההכשרה הארבע 'בית יעקב' להחדיר למערכת

כבעבר יסייע משרדנו לקיומן של " :להכשרת עובדי הוראה נהלת האגףמכדי להפיג חשש זה כתבה 

ת ואין בדעתנו לקבוע את המסגר. עבור לומדות המעוניינות בכךב( ואקוויוולנטבכיר ) המסגרות

הוצג למנהלי , "לרגל החששות מפני שינוי בתקנות" ,צד הצהרה זוב  7".ל כמסגרות מחייבות"הנ

ועד  'מבחנים החיצוניים'בסמינרים מאז ה ההתפתחויות שחלועל הסמינרים מסמך מסכם 

הובהר כי . גבוהות יותרהשכר התכניותיו לדרגות  את עוקבלאוטונומיה שניתנה לכל מוסד ל

ולא )תעודת מורה בכירה מחייבות רק מורות חדשות קראת הכשרה המתקדמות להתכניות  

שגם בעבר , התיכון או בכיתות הסמינרבית הספר יתות הגבוהות של המעוניינות ללמד בכ( ותיקות

לראות את ניצניה הראשונים של אפשר  הבחילופי מכתבים אל 8.השכלה גבוהה יותר ה מהןנדרש

. שנתית-עם הדרישה להכשרה תלת (ה"תשס) עשר שניםככעבור שהתחוללה  "רעידת האדמה"

, שלוש שניםפרק זמן של לרה מוסמכת בכירה לתעודת מותכנית הלימודים של  ההכפוי הרחבהה

לשתי  תעודת מורה מוסמכתל "ים ההשכלה"להרחיב את הסדק שנפרץ בסכר שהגביל את  מהאיי

                                                 
5 

תעודת חשוב שיש לה , גם אמא טובה בבית: "96-99: ה"ערב פסח תשס, מוסף שבת קודש -תד נאמן י
 ".הוראה

6
 ,להתפרנס בכבודלהקנות לבנות יכולת שנירר ה הקודמת ביקשה שכן כבר במא ,תפיסה זו אינה מדויקת 

 . 51-79  :7011 ,ריימן ראו בהרחבה. מטרה זו ההוראה הלםמקצוע ו
7
 (.5110111663)ה "תשנ 'א באדר' מיום א, אבידן 'רב ממפקח הר שרה זיו ל"מכתבה של ד 
8
ה "תשנ', באדר א' ה, לימודים מעבר להסמכה בסמינרים של בית יעקב :אבידן' מכתבו של המפקח הרב מ 

(310711663.) 
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תעודת מ 'המרה'ההכשרה עבר ותהליך  ,ה"ממחזור תשס טלהוזו בתעודה . שנות לימוד בלבד

 . בכירה מוסמכת מורהלתעודה  ,שנתיים-מוסמכת ללימודים תלתמורה 

  עמדתן וזהותן הפרופסיונלית של המשתלמות 

שהחל  (הכוונה לאקוויוולנט) A.B. או" בכיר"השיגו תעודת השינוי בדמותן של אלפי מורות ש

הלימודים . 'בית יעקב'של מורות  בדימוי ובזהותשל שינוי הניע תהליך  ,90-ראשית שנות הב

בהשגתו  וראש, ציבור המורותהפכו ליעד נכסף בקרב  ,ערך לתואר ראשון-רוג שכר שווהילד

 ,יצרו מעין בומרנגשל הסמינרים  ההישגים אל, ברם. שכרבם בדרגה והתקדאפשרות ל

להשוות פורמלית את מבנה הלימודים בסמינרים להכשרת עובדי הוראה האגף שאף  ובעקבותיהם

מעגלי תמורה  תנופת ההשתלמות יצרה. יורה-פקטו לדה-להפוך את הדהו, לזה שבמכללות

 ,משוניסשל  קביעתובדומה ל, ת בכללובקרב הלומדות ובחברת הנשים החרדי" השפעות הילה"ו

. ותמורות חלים במרוצת הזמן שינוייםהחברתיים  יהובמוסדותשל כל קבוצה תרבותה בכי  (2999)

, בשיעור שונה ממקום למשנהומתרחש  ואה: לשינוי ארבעה מאפייניםיש ( 2: 8002)שגריר  לפי

. השפעותיו זמניות או מתמשכותו, תחיוביות ושליליות כאח הןתוצאותיו , ו מתוכנןאינהוא לרוב 

אפשר היה , (הסמינרים) ואף במוסדות החברתיים ,להוראה תרו  ׁשתכ  המ  בקבוצת המורות ו, ואכן

 . הלזהות מאפיינים אל

 A."B,9.-עשיית ה"או בלשון המשתלמות  ,רוג האקוויוולנטייהרחבת מעגל הלומדות לד

  10.תמקצועיה ןהניעה תהליכי שינוי בזהותאלא  ,ןדירוג שכראת ו תןרמת השכלאת רק שינתה א ל

נראה שזהותן . מקום והקשר ,תצרף של זמןמעין תרבותית היא -אישיתהזהות ההתפתחות 

השיח ן ית של הלומדות לדירוג האקוויוולנטי נבנתה מן ההקשר האקדמי של התכנית וממקצועה

 "תשייכּו"המושגים ש דיאלוג – בין מקבילותיהן בחברה הישראליתלמשך בינן נשהסמוי 

בקרב  להשכלה גבוהה יחסהבמחקר שבחן את . בו בערבוביה יםמשמש( 8002, דביר) "תרּואחֵ "ו

על ו דומהלעמוד על השנועדה  נבחרה פרספקטיבה השוואתית, לאומיות וחילוניות-דתיות, חרדיות

ובה בעת הן מובחנות , חילונית במהותההשכלה יא הש, ההות השכלה גבוהרוכשבין נשים שונה ה

לימודי ההשכלה ממצאי המחקר מצביעים על השפעות (. 8002, בן חיים)ן לדת ולמסורת בזיקת

המגזר ן מ יםנשל. הלומדות בחברה החרדיתאלו ייחודיות של וצד מובחנות ב ,נשים על הגבוהה

 ההשכלה – ציונית-החברה הלאומיתן ד מנפר עצמו מודרני וחלק בלתי הרואה – לאומי-הדתי

הן כלל  שבדרך ,נשים החרדיותל ,לעומתן. בחברה הכלליתלהתערּות אמצעי משמשת הגבוהה 

תנאי להשגת אמצעי והגבוהה היא  ההשכלה ,(2991, פרידמן)משפחתן בהמפרנסות העיקריות 

 נשות המגזר החרדי נותרו, חרף ההיפוך בתפקידי המגדר, ברם. משרות ולניעות בזירת התעסוקה

, מלימודיהןהנובעים  "רווחים מודרניים"לחשיבות בינונית בלבד הן מייחסות ו נותרו גורם שמרני

אשר לזירת התעסוקה מיותר לניעות החברתית הן מבקשות לכוונה גם באשר . מימוש עצמיגון כ

ובכך , םשל הלימודי (אינסטרומנטלי)אמצעותי הן מדגישות את הרווח ה. לזירת הלימודים

הן  ,עם זאת. מוסרי ללימודיהן-מבטאות עמדה פרקטית העולה בקנה אחד עם הצידוק התורני

 ;8002, בן חיים)ומייחסות להם משקל בינוני  "שייםרווחים האי"מבטלות את חשיבות האינן 

מייחסות חשיבות מרבית הן , המודרנה יתרונותלעומת גישתן המתונה כלפי  .(2999 ,פרידמן

                                                 
9
 .התייחסו למאמץ הלימודי כאל רכישת תואר אקדמי הן –נטיות שולית האקוויוול היתהלגבי המשתלמות  
10
מודרנית  -בין הגדרתו ומשמעותו הפוסטל identity)" )זהות"בספרות קיימת הבחנה בין המושג המודרני  

((subjectivity . ראו, ה ולהבחנה ביניהםאללהרחבה על מושגים :Ritchie J.S. & Wilson D.E., 2000  
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ית כמורות מקצועזהותן הלן וי  מוילד ,של לימודי ההמשך האקוויוולנטיים להכשרתןלתרומתם 

 התשומהשל כך בו, שליחות חברתיתההוראה החברה החרדית רואה במקצוע . יותר "טובות"

חשוב , חשוב ללמוד" ות כיסבור מורותה. י נתפסת כמקדמת את תכלית ההוראהמקצועבתחום ה

הלימודים מעשירים ותורמים להוראה טובה "וכי  ,"תלהימצא תמיד בתהליך של התקדמו

. לאחר השלמת התכנית צד השכר הגבוה יותר הן תופסות את עצמן כמורות טובות יותרב". ביותר

, שליחותומבקשות לראות בהוראה " לעורר את שאיפת הידע"יש המרחיקות לכת ותובעות 

אפיקים להן פתחו "ות כי הלימודים הן מציינ". חובת כל מורה להוסיף ידע ודעת"כי מאמינות ו

הדירוג האקוויוולנטי הפך לסמל של קידום  11".חדשים וחלונות שזימנו וביקשו ללמוד ולהתחדש

ת ופעלהתכנית לדירוג אקדמי מ. לית של המורה החרדיתאחלק מזהותה הפרופסיונלמקצועי ו

זיותם של לימודי מצביעה על מרכזו  מגמהו ,סמינרים מרכזיים בפריסה ארצית עשרהכיום ב

בקידום יוקרתו ותדמיתו של אלא גם  ,ית של המורהמקצועההמשך לא רק בבניית זהותה ה

קידום מקצועי והכשרה להוראה , הסמינר כמוסד השואף להקנות לבוגרותיו איכות בהתמחות

  12  .ברמה המרבית

 21-מאה העד הו 08-סוף שנות המתמונת המצב בסמינרים : 2לוח 

 *לימודיםמסלולי ה השנה

 לימודי רשות לימודי חובה 

- ד"תשס עד
 מורה מוסמכת 

שתי שנות לימוד לתלמידות סדירות לתעודת 
 בהתמחות של מורה כוללת מורה מוסמכת

מורה לימודי המשך לתעודת 

 למורות בחינוך היסודי בכירה

למורות  מורה בכירהלתעודת ** לימודי המשך 
 ותבהתמחויות השונ,  יסודי-בחינוך העל

לאחר תעודת מורה )לימודי המשך 
 .א.לדירוג אקוויוולנטי לב( בכירה

ממחזור 
 ה"תשס

 מורה בכירה

שנתיים לתעודת מורה מוסמכת -לימודים תלת

 בכירה

 ל"כנ

 ,כעבור עשור
 ה "תשעשנת ב

ב פתיחת קע 2ירידה בהיקף הלומדות לדרגה 
 רים "המח

 (מרכזים חרדיים להשלמת תארים אקדמיים)

תכניות לפתיחת  הגשת בקשה

  ***  .א.מ-אקוויוולנטיות ל

 .ההכשרה הכללית משרד החינוך כמקובל במערכת  י"תוקצבו עמשך ההסדיר ולימודי המסלולי הלימוד * 
 .המשך התקיימו במרכזי השתלמויות למורות בפועלהלימודי ** 
 .תואר אקדמימקנות אינן אך  ,שניערך לתואר ראשון או -התכניות האקוויוולנטיות מקנות רק דרגת שכר שוות*** 

  

 

                                                 
11

ח "בתמוז תשס' ד, םות תפקידים בכירים בסמינרימלאהמ A.B.תואר ונות עם בעלות מתוך ראי 
(810817009.) 

12
 10,300-ד כ"למדו בשנת תשע ,ת"בות( מרכז אקדמי לחרדים)רים "מרכז נושא המח ,רביד עומסיעל פי   

' אונו'האקדמית ריאיון עם הרב יחזקאל פוגל מנהל הקריה . (191817013-מייל מ)  חרדים במוסדות אקדמיים
ה ניהלו הנהלות מרכזי "במהלך תשע (.731917013)סטודנטים חרדים  5,000ה "שבה לבד למדו בתשע

זרם הולך וגובר  ניכרהטיעון המרכזי שלהן היה כי  .השתלמות שיח נוקב ועקבי מול הדרג הרבניהההכשרה ו
לי התורה התירה מועצת גדו. שניוביקשו גם הן אישור להנהיג תכנית לדירוג שכר לתואר לעבר האקדמיה 

(.ה"תשע, שטרן)לתואר שני  אקוויוולנט
 

' כ יוםהתקיים בש ,האקדמיה נגד גדולכנס התופעה הגוברת הובילה ל
  -ב ובכיתות העל"בירושלים בהשתתפות הלומדות בסמינרים בכיתות י' ארנה'ב, 7011717019, ז"כסלו תשעב

 .בגנות האקדמיה וסכנותיה' יתד נאמן'ביומון החרדי  ותסדרת כתבגם ה רסמפתכן הל קודם. תותיכוני
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 תחומית     -תמורות ופשרן בפריזמה רב: 'בכיר'המעבר ל

טו למערכת ההכשרה בחברה  ,20-בשנות ההשינוי שחל במערכת ההכשרה הישראלית  חלחל לא 

ת בלבסמינרים נפתחו תכניות השתלמות לק .20-החרדית וקיבל ביטוי פורמלי בראשית שנות ה

 ,"השדה"התכניות צמחו מן . A.B.-ולקראת דירוג שכר אקוויוולנטי ל" בכירהמורה "תעודת 

. מערכתית רחבהללגיטימציה  זכוו,  המורות –מושאי השינוי  ינימשמעותיות בעבהיותן נשאו פרי 

 – (22: 8009, מצר)אך לא תמורה בתכלית המסורתית וערעור הקיים  ,שודחישהיה בו , שינוי זה

 .   העל של המחלקה להכשרת מורים עם מדיניות עלה בקנה אחדהתורה ועל ידי גדולי  אושר

ומעשית ( פרופסיונלית) מקצועית –ראות -משתי נקודות' בכיר'אפשר לבחון את שינוי המעבר ל

התפיסה כי לבית הספר התיכון יש להכשיר מורים באיכות וברמה ן השינוי נבע הן מ(. פרקטית)

, לפי ואצלוויק. דם ולשפר את רמת השכר של המורות בפועלהרצון  לקן והן מ, גבוהות יותר

, שינוי שחל בתוך מערכת נתונה שאינה משתנה: ישנם שני סוגים של שינוי( 2922)ויקלנד ופיש 

 Fullan   הםבדומה ל. בחזון ובאידאולוגיה שלה, ושינוי שמתרחש בחשיבה הבסיסית של המערכת

 & Steinelbauer (1991: 30-46) בחומרים ובתכנים: לושה ממדים של תהליך שינויש יםמונ ,

שתי (. 92-90: 2992, משכית-60; 11: 8009, מצר: ראו גם)באמונות ובעמדות , בגישות ובשיטות

 –ושינוי החודר לרובד הפנימי  ,חל ברובד החיצוניששינוי  :בין סוגי השינויים ותניבחמהגישות 

 תשינוי בתפיסלכאורה חל ש מרותאפוא כי ל נראה. של המערכת "אני מאמין"ול לאידאולוגיה

רמת ההכשרה הנדרשת לתיכון או להוראה בתכניות את הסמינרים להוראה בחינוך החרדי 

לא חל שינוי . בתוך מערכת שאינה משתנהבפועל התרחש השינוי , האקוויוולנטיות לתואר ראשון

וזאת  – ובחומריםבתכנים  – תמורה בממד הראשוןחלה אלא  ,באידאולוגיה או באמונות

כאן ים מסתמנייתכן כי , עם זאת. העלייה ברמת ההשכלה והשכר של החברה הסובבת בהשפעת

 .ניצני שינוי בתפיסות לגבי היקף ההשכלה וזיקתה לאיכות ההוראה

 *ה"תשסשנת החל מתמונת המצב בסמינרים : 3לוח 

 המשמעות התעודה    דסמוהמסלולי הלימוד ו 

   1088  - בשנתיים הראשונות   

 בסמינרים(  לפחות)שעות 

בחתימת  תעודת לימודי חינוך ויהדות

, וראהה יבדמנהל האגף להכשרת עו

 המאפשרת לעבוד בהוראה במגזר החרדי

היקף השעות כפי שלמדו לתעודת 

דרגת , הוראה של מורה מוסמכת

ללא אך , מורה מוסמכתשל שכר 

   תעודת הוראה

לימודים בשנה השלישית או  

לתעודת  מורה מוסמכת  , האחרי

   רק בסמינר  -בכירה 

 של מורה מוסמכת בכירה תעודת הוראה

 ל משרד החינוך  "בחתימת מנכ

היתר להמשיך בלימודים 

 ללא הגבלת זמן ', בכירה'ל

לימודי המשך לדירוג 

במרכזי בעיקר   -אקוויוולנטי 

     ההשתלמויות

-דרגת שכר אקדמית שוות  - '1דרגה '

 ללא תואר אקדמי, ראשון ערך לתואר

למעט המרה , ללא שינוי מן העבר

דגם "של לימודי הבחירה ב

 בלימודי קודש" המנחה

 .מהיקף התקצוב במכללות האקדמיות 08%-רק להוא מגיע התקצוב  הוא פונקציה של הנתח המגזרי ומפאת היקפי הלומדות *
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-מת השכר של המורותהשאיפה לקדם את ר, בנוסף לקידום רמת השכלה מן ההיבט המעשי

הגישה המּונעת על ידי ", ובןיוכפי שהגדיר זאת , לקידום השינויהמפרנסות היא עילה נוספת 

המטילה על מוסדות החינוך את האחריות להכשרת בוגרים המתאימים את עצמם , "כלכלת השוק

 Cuban, 1992; Tyack ;19-92: 8002, דרור; 8002, קובן)המשתנה ללא הרף ' שוק'לדרישות ה

&Cuban, 1995.) 

  ביניים סיכום

, שינויים במערכת הכללית של ההכשרה להוראהבזיקה לו המודל ההכשרה החרדי התפתח בהדרג

 יםוחברתית משתקפ מזווית היסטורית. שהקרינה על תפיסותיהן וזהותן של המורות החרדיות

מסורת נפתולי ן בידרכם את  יםהמעצב יםדינמית סדומוכ 'בית יעקב'הסמינרים להוראה של 

לוגיות אידאותוו על רקע הוה ,השפעותיו והשלכותיו ,ההשכלה הפרופסיונלית תהליך .ותמורה

בניתוח העמדות השונות נראה כי את . גווניהם והשתייכותםפי ל והתפיסות של הנוגעים בדבר

 עובדי הוראהלהכשרת האגף ואילו , המשתלמות ומנהלי הסמינרים :קרי, "השדה"היוזמה נטל 

  ,ורק בשלב מאוחר יותר, תופעת הנשים הלומדותכלפי  "מדיניות מגיבה"והסמכות הרבנית נקטו 

על ששיקפה קיטוב וניגוד -מדיניותלעצמו גבש לכל אחד מן הצדדים החל  ,8000-בראשית שנות ה

 . לוגיאידאו

נתקלו בלא מעט קשיים והתנגדויות שהעיבו על מערכת  8-ו 2 ותהתמורות שתוארו בלוח

, צמרת) בראשית ימי המדינהבחינוך הזרמים  תעימאז קבבין הצדדים ה פתחחסי הגומלין שהתי

שאפה לעגן את הדפוסים להכשרת עובדי הוראה הנהלת האגף . (813-83, 30-82, 82 :2992

הליך זה , ברם. הכללית יות של הכשרת המורים הישראליתפורמלבזיקה להגדרות ה ,במציאות

גנרי וכמטביע חותם , הנשים תערבות וכצעד המרחיב את גבולות השכלכהתבמחנה החרדי נתפס 

  . הכשרה להוראה של מדינת ישראל על  המגזר החרדישל 

-ם תלתסוגיית המעבר ללימודי היתהאחת הדוגמאות המייצגות פער משמעותי בין הצדדים 

וח ההתרחשויות נית. להוראה תרו  ׁשתכ  המ  כמסלול המחייב את כל שנתיים לתעודת מורה בכירה 

העשוי לשמש  (993-989 :8023, ריימן) 'מודל חלות שינוי' במגזר החרדימבחן זה מציף -במקרה

  .מתווה למהלכים מעוררי התנגדות

 ,שנתית לתעודת מורה מוסמכת-מעבר מהכשרה דונתגלע כתוצאה מן השיידון להלן המשבר 

ניסו  הרבנית ומנהלי הסמינריםהמנהיגות . תית לתעודת מורה מוסמכת בכירהשנ-תהכשרה תלל

מדחיית  :כלומר, "פגיעה בבית"מ  וחששכי , משך ההכשרהב הוהארכ יםתוספת לימוד להדוף כל

בתמונת  .בתום שלוש שנות לימוד ,בכירהמוסמכת לתעודת מורה  סיום הלימודיםעד להנישואין 

ה השכלית היהמשבר בסוגהיה  – "שיח השדה"התחשבות בהנחיה מגבוה ללא : שנוצרהמצב ה

משמעותי ומרכזי בעיצוב המרקם  רכיבמהיא בחברה החרדית הכשרת מורות  .נמנע-בלתי נשיםל

 משקף – ז"תשסשפרץ ב המשבר – מקרה המבחן. קהילהרתי ובמיצוב הנשים בחב-התרבותי

במשרעת הגוונים , מיעוט תרבותי ייחודי 'על'ו 'בתוך', 'של'כיוונית -מורכבות ומערכת לחצים רב

 .אליתהישר
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        'אקוויוולנט'ותכנית ה 'הבכיר'לימודי  עצירת –ז "משבר תשס

בדי לימודי הנשים בחברה החרדית בעקבות החלטת האגף להכשרת עוסביב התפתח  פולמוס נוקב

, משנתיים לתעודת מורה מוסמכת ,להרחיב את משך לימודי ההכשרה לתעודת הוראה וראהה

השנה  היתהז "שנת תשס. ה"החל ממחזור תשס ,כירהמורה מוסמכת ב תלתעודלשלוש שנים 

על מציאות ההכשרה הגנרית במגזר ' בכיר'החלטה והטבעת חותם ההיישום  שנת – השלישית

לתעודת ' לימודי שנה גאת  הן ז"בפתיחת שנת הלימודים תשס העצרהרבנית המנהיגות   13.החרדי

  .B.Aהלימודים לדרגתאת  הטליבאף ו ,יםיההשתלמויות בסמינרים החרדאת  והן מורה בכירה

עיתונות החרדית ה. יית לימודי הבנות והנשיםסוג כדי לבחון מחדש אתוזאת  ,אקוויוולנטי

של ית מקצועה התכשרההחשיבות שמייחסת החברה החרדית לאת באותם ימים  השיקפוהכללית 

 ,(8002 ,קפלן) כךהתייחס ל המחקר האקדמי גם. מערכת לימודי ההמשך שלהלו האישה כמורה

ח כינוסים מדעיים בנושאים שונים הקשורים לחברה "תשס-ז"תשסשנים ו נערכו בבהשראתו

  14.החרדית

 .שקדמה לו השתלשלות הענייניםבחן את  נ ,ז"המשבר שפרץ בתשסאת נתח שנפני ל

, במשרד החינוך הוראה-עובדיהאגף להכשרת : זירת ההתרחשותעל ו שפיעהארבעה שותפים 

והנשים , הדומיננטישותף השהיה איגוד מנהלי הסמינרים , של הציבור החרדי המנהיגות הרבנית

רה אך בעיקר בספ   ,רה הציבוריתפ  בס   פה ושםתגובתן נשמעה היו השותפות השקטות ששהלומדות 

לפתרון ' התנהלותמודל 'אפילו תובנות ו בינההסתבכות וההתרה עשוי לה ניתוח שלבי. הפרטית

 .סיות מיוחדותאוכלובקרב העולות דילמות 

         ב"תשס-ס"תש: זרעים של משבר 

מודל שורשיו של . מהתעמת ע  להר אותה ולעתים ויצללעתים , טוות מציאותעשויות לאידאולוגיות 

משלב ונופו העכשווי , באידאולוגיה מסורתית משמרת נעוצים 'בית יעקב'ההכשרה בסמינרים של 

ה בנת התופעות מחייבת התבוננות מבעד לעדשה. פשרות של מציאות מעצבתעם צמיחה טבעית 

את גם שייצגו  הרבנים והסמינרים, משרד החינוך: השותפים והגורמים להתהוותןן מ של כל אחד

  .של גורמים אלה להלן תוצגנה עמדותיהם 15.המשתלמותשל  קולן

 משרד החינוך

משמעות   קבלה לציבור החרדי החלל אקדמיתומסגרת לימודים אקוויוולנטית יישומה של  האצת

הקידום ות זכבו, 'הדגם המנחה'להכשרה על פי כשהמערכת עברה  ,2922לאחר בעיקר  פרקטית

; 8002:292-282, יונאי ;892-893 ,839: 2992, שיינין ;93-99 :8002 ,שגריר) לכך נלווהשהכלכלי 

                                                 
13

   .90-האקדמי בראשית שנות ה .B.Ed -לוהתפתח  80-מודל שהחל במכללות האקדמיות בראשית שנות ה 
14
נשים חרדיות : אילן-בראוניברסיטת המרכז לחקר האישה ביהדות והתכנית ליהדות זמננו בשל כנס : ז"בתשס 

מוסף של ) קולות: בתוך ,"ההר הוליד עכבר", חיים גרינבוים :ראוו .תוסים ומציאותמי, דימויים - בישראל
 ח"כסלו תשסב 'ד-'ג, חרדים וחרדיות בישראל על פרשת דרכים :ליר-כנס ון ;1 :ז"סיון תשסבא "כ ,(בקהילה

 קולה ;(1910117009)ח "ניסן תשסבא "י ,מגמות ושינויים במגזר החרדי על יום עיון; (17-1511117008)
היבדלות  :בנושא במכללה האקדמית נתניה התקייםנשמע בכנס מדעי ש האותנטי של הקהילה החרדית

  .(1310317009)ח "באייר תשס' ייום ב ,או השתמטות ייחוד –חרדית 
15

 ,בסוגיית האקוויוולנט לתואר שני ,ה"בשלהי תשע. התהליכים המקבילים ממשיכים להתרחש בכל כעשור 

ן מ – 'מלמטה'בקשה שבאה : אל של ההכרה בתכנית האקוויוולנטית לתואר ראשוןחזר ונשנה הריטו
. האוצרמן החינוך ובעיקר  משרדמ – 'למעלה'בהתנגדות מ נתקלה – ונתמכה על ידי הדרג הרבני, המשתלמות
 . טרם נפתרה והנוסחה הגואלת לא נמצאה top down-1bottom-upמשוואת ה
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(.193-191, 161-180 :8003, כפיר ואריאב
לה גבוהה מועצה להשכהדנה  90-בשלהי שנות ה כבר 16

יה יברכה בכניסתה של אוכלוס" הראתו, "לימודים אקדמיים לחרדים" הנהיגלאפשרות ב( ג"המל)

-א"בשנים תשס. (23-29: 8023מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ) "חרדית ללימודים אקדמיים

 עובדיאפשרויות לימוד חדשות ועדכניות בעידודו של האגף להכשרת בפני החרדים ב נפתחו "תשס

הסמכה הקורסי מנהלות ואף תכנית להרחבת , שאישר תכניות למאבחנות דידקטיות ,ההורא

באותה עת הבהירה   17.רוג שכר גבוה יותרישהקנו ד, יסודי-עלחינוך רישיונות הוראה ללמתן ו

בתיכונים המורות ו, במכללות Ed.B.בלימודים אקדמיים לתואר  הנהלת האגף שהרישיון מותנה

A.B.18-אקוויוולנטית ל ים לדרגהלימודחויבו ב החרדיים
 

' של ועדה בראשות פרופ דין וחשבון, ב הוגש לשרת החינוך לימור לבנת"תשסחורף ב

 דןבפרק ה .(8002:29, פרץ-בן) "הכשרת המורים בישראל בתמורות הזמן"על פרץ -מרים בן

ת משך במגזר החרדי קיים תהליך של הרחב"כי הוועדה  הייחודיים קבע םבקבוצות בעלות צרכי

ליצה מהוועדה מ"ח נכתב כי "בדו. הלימודים לקראת מורה בכיר לשלוש ואף לארבע שנים

ם את לצמצ... ות במגזר הכללילהשוות את דרישות הלימוד וההכשרה במגזר החרדי לאלו הקיימ

זימנה  'פרץ-ועדת בן'של המלצות הבעקבות  ".ולכוון את המוסדות לקראת אקדמיזציה... הפער

 19"ץ"כדי לעמוד בקביעת הבג"בין המגזרים את התנאים שווה שתלגבש תכנית  נועדש דיון השרה

ה נד'אגן המו( 8009, יוגב) "צמצום הפערים"ממדיניות  ,(222 :8002, כץ) "תוממלכתי"וכחלק מן ה

ועודנה סוגיה מרכזית בחינוך  היתהש ,(220: 8009, זיסנויין) "חדש (חרדי) יהודי"יצירת  של

עבודה לקידום מערכת -תבקשה להציג ניירה הוראה-עובדיהאגף להכשרת  הנהלת. הישראלי

שנתי -דו 'נתיב בסיסי' ביחס למגזר החרדי הציגה ההצעה . החרדי כולל , מגזרבכל ההכשרה 

עמדת האגף  .חינוך ויהדותב ההשכלולרכוש להמשיך  'בית יעקב'המאפשר לכל בוגרת תיכון של 

בלעדית  לימוד בסמינר להוראה מסגרתשתי שנות ברואה ה ,החברה החרדיתשל  ןקרויע אהביט

הצעת המשרד לשינוי משמעותי חתרה עם זאת . חרדיתכל בוגרת  לשחינוכית ה התהשכלל

התכנית החדשה המירה את לימודי . מקדמת דנא 'בית יעקב'הקיים בסמינרים של הנוהל ערעור לו

בלימודי השכלה כללית שאינה  ,תעודה בחתימה ממשלתיתמוענקת שבסיומם  ,להוראה הכשרהה

תכנית זו איימה לשנות את הזהות  .התעסוקה שוקכרטיס כניסה ל ואמקנה תעודת הוראה 

 התירובשנה השלישית רק  20.מורותכולן לא עוד פיה  לעכי  ,'בית יעקב'של בוגרות החברתית 

בע מכסת לומדות ל לימודיהן ת אלהשלים , אדם להוראה במגזר החרדי-צרכים בכוחהעל פי שתיק 

רש שיח עם מהלך זה נדלכי הודגש במסמך , המגזריםבין  תהשוול מגמההלמרות . לתעודת הוראה

                                                 
16

ל משרד "ראש האגף להכשרת מורים וסמנכ)בראשות עמנואל יפה  המליצה ועדה 80-בתחילת שנות ה 
' הדגם המנחה' .'מכללה'שנתית המעניקה תואר אקדמי במסגרת -על מעבר להכשרה ארבע( החינוך והתרבות

המוביל כיום  ,ח אריאב"על דוהמסתמך  ,'מתווה החדש'לעומת ה)מתווה עד היום את מודל ההכשרה בסמינרים 
  (.האקדמיות את ההכשרה במכללות

17
 ,הוראה-עובדיאגף להכשרת ה לא 'בית יעקב'מסמינר מרכז ( 73105101)א "ניסן תשסב' איום מכתב מ 

אדר  בה "כ מיום ,סיכום דברים בנושא רישיונות הוראה במגזר החרדי ;בנושא תכנית למאבחנות דידקטיות
א  "סיון תשסב' ז, אבידן' המפקח מ אישור – אביב-קורס מנהלות בסמינר תל; (79107101)א "תשס

 .(1111101)ב "חשון תשסבח "ימיום , להסמכת  מורות מבוגרותאישור ; (70103101)
18
ב "ז בטבת תשס"ייום מ ,מנהלי המכללות לא, הוראה-עובדיגף להכשרת אמנהל ה, נח גרינפלדששלח מכתב  

א "ה באדר תשס"מיום כ יבה יש סיכום – לימודי אקוויוולנט כתנאי לרישיונות הוראה בנושא  ;(1101107)
(1917101.) 

19
רביץ   כ הרב"חו שרת החינוךבין  סיכום פגישת עבודה ;התנאים בין כל המגזריםאת יש להשוות כי ץ קבע "בג 

  .תיק מגזר חרדי, עובדי הוראהארכיון האגף להכשרת , (5710817007)
20
 ".ודת אשת חילתע"י נציגי הסמינרים בפהתעודה לסיום השנתיים הוגדרה בציניות  
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 הכשרההתכנית לא התקבלה  ,בשיח התובעני שהתקיים 21.ונדרשת הסכמתו המגזר החרדי

כי  אף, בלתי אפשרית אהי 'בית יעקב'ב' מורה'תואר ן ההפרידה מנקבע כי , על פי מכסותלהוראה 

 .דרדרות מתמשכת ברמת תקצוב ההכשרה במגזר החרדיימאז חלה ה .התקציב הוגבלו רלמצע

    הרבנים

ר מסגרת ייעודית להשכלה אקדמית עבור המגזר החרדי וליצמשרד החינוך  החלטות והמלצות

גם לאחר לימודי שנתיים בסמינר ו, למרחב החרדי אקדמיתהשכלה לחדירת  צוהרו פתח

רצתה לתחום את היא . מנחשול ההשכלה הסוחףחששה מאוד ת ההנהגה הרוחני 22.בלעדיהן

בחודש חשון . ניסתה ליצור מסגרת של בקרה ופיקוח 90-מאמצע שנות הכבר ו ,השכלת הנשים

רסמההיא  ס"תש כפי  ,שאיפת הקודש של גדולי ישראל בדור הקודם"כי קבע ש "קול קורא" פ 

לחרוט על לוח לבן של בנות ישראל יראת  תההי ,[עליה השלום]ה "נחו את מייסדת בית יעקב עשה  

 ."ולא להרבות בידע ובהשתלמויות בדברים אשר אין בהם חפץ לעבודתו יתברך, ושמירת הלכה' ה

מד במסגרת תוכל להמשיך לל   לא, למד בקורסים שאינם בפיקוחבהמשך הכרוז נקבע שכל מי שת  

 םאך קול, בת ההשכלה של המורותנגד הרח בהנחיות מפורשות ולא יצא הרבנים 23.חינוך חרדית

על של ההשכלה הכללית ו התרומת לעעיתונות החרדית במאמר נרחב שהציב סימן שאלה בנשמע 

   24".הניסיון להחדיר אקדמיזציה לתוך המערכת הקדושה של בית יעקב"

 הסמינרים 

יכו המש, הלימודים רק לנדרש ולהכרחי ףת היקאלהגביל  ששאפה ,בניגוד למנהיגות הרוחנית

הן מבחינת הקורסים  יחתםפרהדבר הביא לו ,"השדה"רכי והסמינרים לפתח תכניות בזיקה לצ

ערכת ההכשרה הישראלית קורסי הלימוד נגזרו ממ. הלומדותמספר בחינת מהמוצעים והן 

בין דפוסי השורר את המתח הדיאלקטי ו, מורכבתה חרדית-ישראליתהמציאות את הושיקפו 

השתקפה כך  .(209: 2990, פרידמן)סביבה החילונית והמודרנה בין הלהחיים המסורתיים 

 ,נפרד ממערכת ההכשרה הישראלית-חלק בלתי םשה, 'בית יעקב'אמביוולנטיות בסמינרים של ה

צד במתקיימת בהם היבדלות ( 2992, אלאור)י לבאורח פרדוקס אשר ,לצד היותם קבוצה  מובחנת

  .ידן המודרניכחלק ממאפייני החברה הפתוחה והע, מעורבות

הן לימודי ענייןפעלו אינטרסים שונים ומנוגדים בב "תשס-ס"בשנים תש :שלב זה לסיכום

 םולהגביל את היקפ פקח על הלימודיםששאפה ל ,של המנהיגות הרוחנית הז. הנשים החרדיות של

  . "השדה"רכי ולפתח תכניות בזיקה לצ ושהמשיכ ,הסמינריםשל  הוז, בלבד לנדרש ולהכרחי

שפקדו התרחשויות בלניווט ' מפת דרכים' שמשלהלן עשויה ל המתוארתפתחות המשברית ההת

  .החרדית' חברת הלומדות'את 

    ד"תשס-ג"תשס ,הידברות ואשליה של הסכמה

                                                 
21
באלול  ' ד, לית"לשכת המנכ, לקידום המגזר החרדי עבודה-נייר – הכשרת מורות במגזר החרדי, שרה זיו 

באלול  ' ראו מכתבו למנהלת האגף מיום י. הנייר הוגש לרב רביץ כדי שיחווה את דעתו(. 17109107)ב "תשס
    . מגזר חרדיתיק  ,הוראה-עובדיארכיון האגף להכשרת (. 19190107)ב "תשס

22
ו "כמיום , 'המכללה החרדית'ראש צוות ההקמה של , ווינברגר' צ' פרופ לאמכתב מהמועצה להשכלה גבוהה  

      .(910911666)ט "באב תשנ
23
הוועדה , בפועל. ס פורסמו שמותיהם ודבריהם של ששת הרבנים חברי הוועדה"חשון תששיצא בבקול קורא  

 .תקציב יקשי מפאתלא פעלה 
24
. 1-7: ב"פרשת חוקת תשס ,מוסף יתד נאמן, שבת קודש: בתוך?' עוון או משכחת עוון, 'ישראל פרידמן 

 ,בין הלימודים בימינול ,"להשכיח עוון" נועדהש, (1999-1909)המאמר מבחין בין ההשכלה בימי הרב הירש 
 .שמביאים לעוון
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דיברו אלא  25ברו על המגזר החרדיילא ד ,ום לקדשלב שבניגוד לו ,('ד-ג"בשנים תשס) בשלב זה

 לא ניתןשללא הידברות והסכמה  ינובה כל הנוגעים בדבר כימעיון במסמכים השונים עולה . מוע  

התנהל משא ומתן  26,נציגי משרד החינוך ונציגי הרבנים תבהשתתפו ,בדיוני הוועדה .להוביל שינוי

נציגי הרבנים ניאותו לקבל את מסמך . יג את יעדיוצד לשפר עמדות כדי להשכל  הבו ניסש

שלב ה :שלבית-ת עקרונות התכנית להכשרה דופירט אאשר " הכשרת המורות במגזר החרדי"

מכלל הלומדות לתעודת מורה  91%של  הכס  למ  שלב השני הו, תיכוןהלכלל מסיימות הראשון 

מוסדות חדשים  רוסגל ואלצמצם  הניאותה הנהלת המשרד לבטל את תכניתלכך בתמורה . בכירה

התכנית שהוצגה את ל יעהפללית המשרד אישרה "מנכ 27.שהוקמו כשלוחות של סמינרים ותיקים

שהיו  ,מנהלי הסמינריםלרק בשלב זה הוצגה התכנית  28.ד"שנת הלימודים תשסהחל בבפניה 

להשארת  תנאי – "חתימה לחיים"זו  היתהשכן , נאלצו לחתום עליהאלה ו ,מושאי התכנית

ו הוכנס  29גוד מנהלי הסמינריםיעל ידי אחתם שנבמסמך . עליהם סכנת סגירהריחפה המוסדות ש

התנגדותם של מנהלי הסמינרים  הדגשוהו, שינויים המתייחסים למשך הלימודים ולהיקפםכמה 

 אחדים בסעיפים. בשנתיים הראשונות םלצמצומהן הלימודים ומשך  ה כללית שללהארכהן 

שהותירה מקום לדיון נוסף בעקרונות  הערה – "דון בוועדה המתמדתיי"שולבה הערה שהנושא 

-אי, ד"ת תשסתחילמועד יישומה בלג ועד "מאישור התכנית בשלהי תשס ,בטווח הקצר. שנקבעו

 30.ה"התכנית לשנת הלימודים תשס םיישומשום כך נדחה ו ,כראוי להיערך לשינויהיה אפשר 

סווה נראה שהקושי האובייקטיבי בהיערכות היה הרובד הגלוי מנהלי  את כוונתם של שה 

  .ונותיה ואולי אף לבטלה כליללדון מחדש בעקר, רההמוסדות לדחות את הגזֵ 

-זו של מתווי מדיניות :בשתי רמותלהתנהל דיונים הד המשיכו "בשנת הלימודים תשס

 –" השדה"וזו של  ,של המנהלים אחדבשיתוף נציגי הרבנים ונציג  משרד החינוך הנהלת – העל

י האגף עם נציג שניהלו שיח  31שכללה את נציגי איגוד מנהלי הסמינרים 'וועדה המתמדתה'

בשני  התנהל דיון נוקב כי מעלהכני המפגשים ותבסיכומי הדיונים ועיון ב. הוראה-עובדילהכשרת 

 בשורות"ה. פדגוגי-אידאולוגי האחרו, בגין עודפי ההכשרה ,תקציבי האחד :נושאים מרכזיים

י בפלהיקלט בסמינרים בתכנית שהוגדרה  החרדי היו מתן אפשרות לכל בת במגזר "הטובות

 נה לסמינריםכדי לעמוד בנטל הכלכלי נית ."לימודים לצורך השכלה ולקראת נישואין"לית "המנכ

 ,מסגרת הגיונית שתעמוד בנתוני התקציב"לקיים שנועדה תכנית הכשרה מצומצמת  הכיןל ותרש

 ."וגת התקציבע"מגבלות מול  "לוהשכלה לכ"ההסיכום שיקף את דילמת  32."גם אם יקוצץ

                                                 
25
' על ידי פרופ משרד החינוךלית "מנכהוגש ל ,ח הוועדה לארגון ופריסה של מערכת ההכשרה להוראה"דו 

: ח יש המלצה  לשתי חלופות"בדו. 11-11 'עמ (:7110117005)ג "ה בניסן תשס"כב, ר הוועדה"יו, יעקב כץ
  ". הכשרה לכול" -והשנייה  , אדם בהוראהההאחת לפי צורכי כוח 

26
שמונתה  ,נושא הסמינריםעל ל-זו ועדת היתה. מנהל סמינראחד שהוא גם  הרבנים לא נכלל אף רב תבוועד 

 .  בהנחיית גדולי התורה
27
ארכיון האגף  (.7005יולי )ג "תמוז תשס, ראו מסמך המפרט את עקרונות התכנית להכשרה במגזר החרדי 

 .תיק מגזר חרדי ,עובדי הוראהלהכשרת 
28
באב ב "י, לשכת המנהלת הכללית, בנושא הכשרת המורות במגזר החרדי 310917005 מיום סיכום פגישה 

 .תיק מגזר חרדי, עובדי הוראהארכיון האגף להכשרת  (.1019105)ג "תשס
29
רנסקי ממכון 'שצ' רב בלמעט ה, בחתימות המנהלים, ג"באב תשס' ז, סיכום העקרונות של איגוד המנהלים 
 .תיק מגזר חרדי ,עובדי הוראהארכיון האגף להכשרת . 'בית יעקב'

30
 אישור –מכתבו של  נח גרינפלד למנהלת הכללית  :(1010617005)ג "ג באלול תשס"מיום י 'צוות כץ'ח "דו 

: ה"ל תשס"לדחיית ההפעלה של תכנית הלימודים החדשה במוסדות ההכשרה להוראה במגזר החרדי לשנה
   .תיק מגזר חרדי ,עובדי הוראהארכיון האגף להכשרת 

31
 (.של חסידי גור)ם ליטאיים וחסידיים ייצוג לסמינריבה וניתן  ,ו נציגי הסמינרים הגדוליםשתתפבוועדה ה 
32
    .   יפה שושן: רשמה. 1710117001-ם ביעם מנהלי הסמינרים החרדי( רונית תירוש)לית "המנכ תסיכום פגיש 
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שעות מספר הוראה בהכשרה לטרום  שכלההמתן ובנות כל ה תיטקל היתהמשמעות ההסכם 

, השינויים שהוצגו למנהלים לא נתקבלו בברכה. ובזיקה למסגרת התקציב המוגבלת צומצםמ

כפי , שעות במשך שנתיים 2,200ר להכשרה בת וחזלתבעו הם  33ובדיוני הוועדה המתמדת

שלא  ,של הסמינרים "הישרדות מאבק"היה זה  .ו בעבר לקראת תעודת מורה מוסמכתשהכשיר

  34.אלא להישאר סמינרים להוראה ,"להכשרת כלות"חפצו להיהפך למוסדות 

מן ו נבע ,בדיונים שנערכו בשלב זההחינוך את עמדת משרד  והדינמיות והגמישות שאפיינ

ת מתח להפחיצמצם פערים ול נועדהו ,לאומיתהתרבותית שאינה מנוגדת ללכידות -התפיסה הרב

 ,לבדלנות המביאה הסילא עוד רמ .חדש" כור היתוך"נונו של יכצורך ממלכתי לקראת כוניכור 

נערכו במקביל  הידברותהבשלב זה של (. 8002, יקארפ)אחדות התובע  מוגבל זםפלורלי לאא

ן הוטרדה מזו הנהגה  .(8028-2920), ש אלישיב"התייעצויות עם ההנהגה הרוחנית בראשות הרב י

בה , בעיתונות החרדיתביטוי לו זכ יהעמדות. ספת בדרך לתעודת הוראהנו השנ חובה ללמודה

 מעורבותם של גדולי התורה  35".מחדירת השפעות זרות על החינוך התורני הטהור"חשש ההובע 

 ,הלכתיותשאינן גם בשאלות לפיה גדולי תורה מכריעים  ,"דוקטרינת דעת תורה" שיקפה את

בהנהגתו של הרב , 90-בציבוריות החרדית מאז שנות ה דפוס שהוטבע, ציבור בענייני ובמיוחד

לשלב  (.8002, קפלן; 2992,ץ"כ; 8001, בראון) 2919-2222)ש "החזון אי, אברהם ישעיהו קרליץ

פומביות ה .הטמעתהבהדיונים וההסכמות החלקיות היה חלק משמעותי בעיצוב התכנית הסופית ו

 בהשכלת הנשים  בחברה החרדית "סחף"סוגיית הדיון ציבורי ב יצרההשלכותיו ללשינוי ותנה ישנ

 36.החרדים בחרו לשמראילו ו 'שפר'ל  'מדיניות העל'רצתה  ,ומתחת לפני השטח "סופו של יום"ב .

  ו"תשס-ה"תשס ,חששות והתנגדויות, יישום – שנתית-החלת התכנית התלת

איימה  ,גזריתמ -יקה למגמת ההשוואה הביןשנתית בז-של תכנית ההכשרה התלת םיישוה החלת

הכשרת מורים בלא התחדש דבר למעשה . ה התנגדות ומאבקעל המבנה הקיים וגררה בעקבותי

עט ביטולה של למ   ,כנית ההכשרהבתשעות והבמספר , שינוי בתכנים בה כללא חל  .במגזר החרדי

יישומו בשנתיים נראה דחיית ו, דות החדשותילמתלנמסר לא  זהפרט  .תעודת מורה מוסמכת

הסעיף היחיד שיישומו המחיש למנהלים את . שיש לפעול לביטולו מרוחקכיעד רים י הסמינלמנהל

הגידול הטבעי באוכלוסיית הבנות  .היה הקיצוץ המשמעותי בשעות תקן לכל לומדת ,השינוי

 במשךשכן  ,'כלכלת רעב'של  אלא תהליך איטי ,תקציבית תוספתעמו לא הביא  תרו  ׁשתכ  המ  

האופטימאלי הנדרש  קןמן הת 30%-פחות מ ת הכשרה בתקציב זעום שלמתקיימלמעלה מעשור 

במשך התקני  לעגן את השינויים הוראה עובדיבאותה עת נערך האגף להכשרת  .להכשרה נאותה

                                                 
33
עובדי ארכיון האגף להכשרת  (.3106101)ד "ט באלול תשס"י, מישיבת הוועדה המתמדת 1' פרוטוקול מס 

   .תיק מגזר חרדי ,הוראה
34
ה "באב תשס' ה, ד מנחם ינובסקי"עול, עובדי הוראהסגן מנהל האגף להכשרת , ת בין יהודה בדיחיתכתוב 
    .תיק מגזר חרדי ,עובדי הוראהארכיון האגף להכשרת  (.7910817003)

1 70109)ד "אלול תשסב' ג, יתד השבוע: בתוך "?מהם שורשי ההשכלה ומה היא גורמת לנו", מאיר מונק 35

   .76' מע, (01
36
 –כששתיים מצלעות המשולש , ת לתואר שניאקוויוולנטי - 7בסוגיית דרגה ה "התקיים בתשעתהליך הפוך  

הסללת המגזר להכמיהה ואינטרסים כלכליים  ,דא עקאאך , להתקדם ציםחפ –והסמינרים  הרבניםמועצת 
 .  המהלך םאת קידו יםמעכב, לעבר האקדמיה

 



 72-0(: 7102פברואר ) /71026710ז "תשע 4רך כ, חקר החברה החרדית

0/ 

 מכון ירושלים למחקרי מדיניות ©

שהופנו להכשרת עובדי הוראה במסמכי האגף  37.לית"המנכ ובחתימתי רשמבמסמך  ,של ההכשרה

 הודגש ,מנהלי הסמינרים לא 39לית"ל המנכובמכתבה ש 38המשפטית לוועדהו לשרת החינוך

החלת מבנה לימודים לבדרך להשוואה מוחלטת בין המגזרים ו "שלב ביניים" אהוהשינוי בנוהל ש

סיכומי הישיבות של הנהלת ב עיון. להוראההסמינרים כל ב ,אקדמי או אקוויוולנטי ,שנתי-ארבע

פער על מלמד  40,סיומהמד ו"תשס אמצעמוהוועדה המתמדת להכשרת עובדי הוראה האגף 

כרה ימדיניות העל ב .לחץ מנהלי הסמינריםכתוצאה מ ,בין הסיכום ליישוםשנתגלע משמעותי 

רכי וצבין בין היקף ההכשרה ל תוך ויתור על הלימה, דמות בין מגזרית בהכשרה להוראהיה

  . "השדה"

של  תמן ראשיתולהסעם הוועדה המתמדת החל להכשרת עובדי הוראה בישיבות האגף 

לימודים שנת  תוספת – 'אקדמיזציה'החדרת  לשהמגמה  את שנועד לבטללוגי אידאומאבק 

, התכנית החדשה םיישועל  ייםמעשצד דיונים ל 41.'בית יעקב'בסמינרים של להוראה להכשרה 

חלופית הראשיתה של ההכשרה  .'חלופיתרה הכש'תכנונה המעשי והתקציבי של מסגרת ב הוחל

 שהוגשה להנהלת האגף "להסבת בנות סמינרים למקצועות חלופיים תכנית עבודה"ב היתה

העברת תחושה לציבור החרדי -אי"יעדיה של התכנית והצלחתה הותנו ב .להכשרת עובדי הוראה

 הבעקבותייבוא ששהשינוי במערך הלימודים והתעסוקה בכך ו, "שאנו עוסקים בהנדסה חברתית

 ,בנות 21עם  ה"בתשס שהחלה ,התכנית 42".ותבאבדן הזהות החרדית של הבנ ךהיה כרוילא "

במסלולי ההכשרה  מדוה ל"תשעב .100-מ יותרלט "בתשסו  43לומדות 911-ל ו"בתשס צמחה

 השתתפות האגףמלבד  44.לומדות הוראה 1,123 לעומת לומדות 2,890 רק ,ללא הוראה ,החלופית

המוסדות התגייסו  ,דום ההכשרה החלופיתיהאוצר לק הושיטסיוע שהו להכשרת עובדי הוראה

ח הלשכה "דושלמרות , עם זאת 45.השמתן של הבוגרות בעבודהאת לממן את ליווי התכנית ו

 מספרן הלך  46,להוראה תרו   ׁשתכ  המ   מספריש לצמצם את  קבע כי המרכזית לסטטיסטיקה

                                                 
37
לית בנושא  "הוגש למנכ, (7611717001)ה "ז בטבת תשס"מיום י, גףמנהלת הא, ר שרה זיו"עמדה של ד-נייר 

שנים עד  ששלמשך " מוסמכת"לאשר הוראה בשכר של  לית הקורא"מכתב למנכ ;הכשרה מקצועית
    .תיק מגזר חרדי ,עובדי הוראהארכיון האגף להכשרת  .ה"ח בטבת תשס"מיום כ, "בכיר"להשלמת 

 
38
על קידום תכנית הכשרה להוראה במגזר החרדי עד להשוואה , משפטיתהיועצת ה, מורג' ד ד"במכתב לעו 

בניסן ' א. בכפייה אך לא ,מודגש שייעשה מאמץ לשכנע את המגזר החרדי, ד"עם  המגזר הממלכתי והממ
       .תיק מגזר חרדי ,עובדי הוראהארכיון האגף להכשרת  (.101117003)ה "תשס

39
ה "ז בסיון תשס"ט, שנתית במגזר החרדי-שכר למסיימי תכנית דו דרגת ,לית רונית  תירוש"מכתב המנכ  
      .תיק מגזר חרדי ,עובדי הוראהארכיון האגף להכשרת  (.7510917003)

40
עובדי ארכיון האגף להכשרת  (.3106101)ד "ט באלול תשס"ייום ומ( 7109101)ג בסיון  "ייום סיכומי ישיבות מ 

    .תיק מגזר חרדי ,הוראה
41
בטבת ' מיום ז, של ישיבת הוועדה המתמדת של הסמינרים להוראה במגזר החרדי 3' וטוקול מספר: ראו 

תידחה עד לבירור עם "שנתית -בו סוכם כי הקמת ועדה לבניית תכנית לימודים תלת, (1611717001)ד "תשס
      .תיק מגזר חרדי ,עובדי הוראהארכיון האגף להכשרת  ".הרב אלישיב

42
מיום , תכנית עבודה להמשך ההסבה של בנות הסמינרים למקצועות חלופיים: אלירזתכתובת של יהודה  

(.  עבודה-נייר)העוני וההתנהגות בשוק העבודה החרדי , (7009)דניאל גוטליב ויהודה אלירז ; 310117003
      .תיק מגזר חרדי ,עובדי הוראהארכיון האגף להכשרת . מכון ון ליר :ירושלים

43
בעניין כיתות לבנות חרדיות במימון משרד ( ט"מה)הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע ראו מכתב המכון  

תיק  עובדי הוראהארכיון האגף להכשרת  .1597.1סימוכין , (110917003)ה "ה בתמוז תשס"מיום כ, החינוך
      .מגזר חרדי

44
 .ה"על פי מפקד לומדים תשע 
45
ג בשבט "מיום י, ו במקום הכשרה להוראה במגזר החרדי"סיכום פגישה בנושא קידום הכשרה חלופית בתשס 

ז "ו בתשרי תשס"כ ,לאגף התקציבים עובדי הוראהתכתובת בין האגף להכשרת ; (7510117003)ה "תשס
   .תיק מגזר חרדי ,עובדי הוראהארכיון האגף להכשרת  (.1911017009)

46 
 נתהמציי, (7113109)ו "ג באייר תשס"יום כמ( 7003ח ביניים לשנת "דו)תחזית צורכי ההכשרה למגזר החרדי 

ארכיון האגף  (.53-79: שם( )1,000-בפועל נקלטות כ)מורות  1700-די להכשיר בכל מחזור כ 7010כי עד 
   .תיק מגזר חרדי ,עובדי הוראהלהכשרת 
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 אם כי, בהתאם למצופה הלא גדל (ללא לימודי הוראה במקביל)ההכשרה החלופית ו ,והתרחב

דרישה להכשרה שתבטיח  עובדה זו מצביעה עלמצד אחד . עלה בהתמדהומדות בה הל מספר

זהותה של הבת מי אימננטשהפכה לחלק , "המורה"על קושי להיפרד מדמות ומצד שני  47,תעסוקה

 .החרדית

סגל ההוראה את לקדם משרד החינוך  תלהסלמת המאבק היה דרישהביא הנושא ש

 עבר המאבק ."בכירה"ל "מוסמכת"תכנית ההכשרה מבזיקה לשדרוג  48לדירוג אקוויוולנטי

י השפעה וקדמשל למערכה כוללת ולהתנגדות פומבית של המנהיגות הרבנית ו "רת המשרדזג  "מ

 . ציבוריים ותקשורתיים 49,פוליטיים – שונים

ו את הכותרות הראשיות בעיתונות "הנשים תפסה בשלהי תשס תהשכלשל  הסוגיה

התובע "משרד החינוך על הרבנים ובו קריאת תיגר מטעם  "אקול קור"רסמה שפ   ,החרדית

והגדילו עשות לתבוע  …שהמורות המלמדות בסמינרים יעשו השתלמות נוספת לדרגה אקדמית

יה למנהלים ולהורים שלא יפנ לכך פרסמונוסף ". שכל הסמינרים ילמדו במתכונת שלוש שנים

גם ברובד   50.הוראת מועצת גדולי התורה ולפעול בכל הנושאים על פי" לפרוץ גדר של ראשונים"

החברה החרדית  51".לדחיית כל הדיונים עד לקבלת חוק החינוך החרדי"הפוליטי הופעלו לחצים 

ה כפורצת גדר בתחום השכלת הבנות סלביטול התכנית החדשה שנתפבמלוא המרץ גייסה הת

ולמעט  ,עודכן ההסכם ההתנגדות הגורפתנוכח ל 52.'בית יעקב'וכפוגעת בעקרונותיה של תנועת 

הרגיעה אבל  53.לימודי הוראה לכולן :קדמותולהמצב הוחזר  "מוסמכת"ביטולה של תעודת ה

 "מבחוץ"השינוי שנכפה  לנוכחהפולמוס שהחל שכן , שקט שלפני הסערההבבחינת  היתהשהושגה 

 . של המשתלמות 'לימודי ההמשך'התמורות שחלו בתחום על " מבפנים"רת וקילבהפך 

והחל תהליך מתמשך  54ז נסגרו כל מרכזי ההשתלמויות"ת שנת הלימודים תשסבראשי

הגדרה מחדש של גבולות ההשכלה ואטימת הפרצות בקו , בנושא לימודי הנשים "בדק בית"של 

 באכי רק שינוי ש מן המחקר עולה (.12-32: 2992, סיון) הגבול החדיר של החברה  החרדית

חיצונית המתפרשת כניסיון  היוזמכל בעוד ש, בד הפנימיוחודר לרו המורותן צולח מ' מלמטה'

-לפני כעשור להכשרה תלתשקרו והמעבר ' שינוי'ה, במציאות. יוצרת נסיגה ,לשינוי תדמיתי

 ,Fullan & Steinelbauer) "אני מאמין"תמורה ב ולא הניע ,שנתית לתעודת מורה מוסמכת בכירה

תחום שאין לו ב( שלוש במקום שנתיים)ותר שנים שיותר בנות לומדות י מו לכךגרו( 30-46 :1991

  . בזירת התעסוקהתוחלת 

                                                 
47
  (.76-77: 7009)ובן יק: ראו, על החינוך כנושא כלכלי המּונע על ידי כלכלת השוק 
48 

ה  "ז בכסלו תשס"ומיום כ( 71111103)ה "ט בחשון תשס"מיום י, ם של ישיבות עם הוועדה המתמדתפרוטוקולי
(79117103.)

 
  .תיק מגזר חרדי ,עובדי הוראהארכיון האגף להכשרת 

 

49
לא לבצע שינוי ולהמתין עד שגדולי התורה : "נכתב, ו"ג באייר תשס"כ מנחם פורוש מיום כ"במכתבו של ח 

 ".עיותישבו על מכלול הב
50
בעקבות (. 1519109)ו "ט באב תשס"כ, יתד נאמןבעיתון , י אלישיב והרב וואזנר בנדון"מכתביהם של הרב ש 

 .ו"באלול תשס' ז ,יתד נאמן, זאת פרסם איגוד המנהלים את עמדתו הנחרצת נגד השינוי שנכפה עליהם
51
 (. 7118109)ו "ה בתמוז תשס"כ ,המודיעעיתון , "בסמינרים' גדולי ישראל כנגד גזירת שנה ג": ראו 
52 

, יתד נאמן, (ידי אחד מחברי ועדת הרבנים לענייני חינוךבהדברים נכתבו ) "על עצמאות בנות ישראל: "ראו
ניצחון שמנע את הסחף המיותר לכיוון " שםההסכם המעודכן מוצג . 19' עמ, (916109)ו "ו באלול תשס"ט

 ".האקדמיזציה
 
53

 .קרי הסיכום החדשיובו ע( 916109)ו "ג באלול תשס"מיום י, הסמינריםמכתב מהנהלת האגף למנהלי   
    .תיק מגזר חרדי ,עובדי הוראהארכיון האגף להכשרת , עובדי הוראהארכיון האגף להכשרת 

54
מוצאי שבת פרשת  ,-B.Aול' "בכיר"לעכב את הרישום לבדרישה , מכתב מוועדת הרבנים למנהלי הסמינרים 

 .יתיק המגזר החרד, עובדי הוראהון האגף להכשרת ארכי. ו"תשס, ואתחנן
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       ז"שנת תשס -ותיקונם ' שבירת הכלים'

שמעבר  "לימודי ההמשך"מערכת . לשיאו ז הגיע המשבר בנושא השכלת הנשים"בשנת תשס 

דה צ  בו ,המנהיגות הרוחנית. כמעט כליל הושבתה, לאחר התיכוןהמסורתיות לימוד הלשתי שנות 

מאחורי ש ףא, הנהלת האגף השקיפה מן הצד. במאבק בולטחלק ו נטל ,התקשורת החרדית

שני  עתעל דתקבל הקלעים התנהלו דיונים כיצד להחזיר את לימודי האקוויוולנט למתכונת שת

 היתה. גדולי הדור "קול החכמים"ם והמשתלמות הרכינו ראש ונשמעו למנהלי הסמינרי. הצדדים

להלן נבחן את . תוערכי תאידאולוגי מבחינה והן תוקהילתי תחברתימבחינה הן  "נהטעו" שנהזו 

של מושאי הצגת זווית הראייה ו הרבניםהחלטות עיון ב ידי-עלשיא זו -התהליכים בנקודת

רוח -הלכי ששיקפה "העיתונות הנשית"על  בהסתמך בעיקר – ציבור הנשים ,קרי – ההחלטות

העיתונות  ,קרי – "חוץב"של הנמצאים  ראותם-נקודת תוצגכבת להשלמת התמונה המור. מגוונים

ה בשנ .החברה הישראליתאת ין אפיהמהניכור את התרבותי ו הקיטובאת דדה יחהחילונית אשר 

 55"גדולי הדור"ול "דעת תורה"ל מוחלטתאת כפיפותם ה 'בית יעקב' לששוב הוכיחו הסמינרים  וז

רוחות 'אם לא חדרו למחנה  ובדקו בעין בוחנתדורות את מורשת ה לשמרמצדם דו הקפיאשר 

 .  'בית יעקב'שאינן הולמות את רוח  'זרות

היה  ...תשובה שלילית לשנה השלישית: "נפתחה בהכרזה רבתי ז"תשסשנת הלימודים 

, פוליטיתהסערה את הו הבליטכותרות ה 56".כנס למחננוישנת לימודים שלישית לא ת, לא תהיה

 ו' תלמידות שנה ג ,של מנהלי הסמינרים לפתחם –וץ הופנתה כלפי פנים כלפי ח הוונשיותר משכֻ 

ז הוצפו עיתוני הקהילה החרדית בהנחיותיה של  "ברבע הראשון של שנת תשס. המשתלמות

לעת עתה אין לקיים לימודי המשך וכל "כי משמעית -והובהר חד "ועדת  הרבנים לענייני חינוך"

בתגובה פרסמו מרכזי  57."בכל מסגרת אחרתלא לא בסמינרים ו ,השתלמויות למיניהן

ההנחיות  58."מושהים הלימודיםא "בהוראת גדולי ישראל שליט"הודעות כי ההשתלמויות 

שתלמויות הפתיחת מכוני ה. שאלת הציות לא הועמדה כלל במבחןו, והיישום היו תכופים ומידיים

ישלחו להנהלות ישבע על ידי ועדת הרבנים בהתאם להוראות ק  יבמתכונת שת"הותנתה 

קדם מצע בו הודגשו שני  ,מטעם ועדת החינוךניסוח החלטי של המודעות כל ל 59."המוסדות

 יש לציין . המשתלמותכלפי לגדולי הדור ואחריותה כלפי המוסדות ו הועדהוכפיפותה של : עניינים

 שפרסמוובמודעות , עם נציגי המוסדות שיח מתמשךחינוך קיימו הרבנים לענייני חברי ועדת ש

שמיעת בעלי , לאחר דיונים מעמיקים" :לדוגמה. משתלמותלמנהלים ולאמפתיה והערכה  הובעה

הוועדה מביעה הערכה להנהלות מרכזי " ;"...הגיעה הוועדה למסקנות ,הדברים ואנשי מקצוע

מורות על שיתוף הפעולה וההבנה כדי להמשיך בתפקיד האחראי לחנך בנות לההשתלמויות ו

דרגעל אף ה 60".א"תוך כדי ציות מוחלט לדעת גדולי ישראל שליט' בית יעקב'ישראל בדרך   מ 

                                                 
55 

אחת או )המבטא דירוג של דמות רבנית , "גדול"לאומית הוא מושג ה-מושג מרכזי בחברה החרדית והחרדית 
-בשנות  ה. תורה סופית ומוחלטת דעתהיא שדעתה , המחשבתי והפסיקתי( היררכיה)בפסגת הִמדרג ( יותר
נגד -כתרבות, וראשי הישיבות" גדולים"ית  לדתיות החרדית בראשות ההונחה התשת  70-של המאה ה 30

  . וכחלופה לחברה היהודית המודרנית
56
 (.  7910617009)ז "בתשרי תשס' ד ,131, עניינים, "תשובה שלילית לשנה השלישית", רפאל שילר 
57
 . ב"שנה כ, (7111017009)ז "ון תשסובמרחש' ב, 1331, יתד נאמן 
58
 .ב"שנה כ, (7311017009)ז "ון תשסובמרחש' ג ,1333, יתד נאמן 
59
 (.          1811117009)ז "ו במרחשון תשס"כ ,יתד נאמן, "ועדת הרבנים המורחבת לענייני השתלמויות"מודעה של   
60
 .ב"שנה כ, (7911117009)ז "בכסלו תשס' ה ,1326, יתד נאמן 
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 62.ת עם המנהיגות הרוחניתמתמדוהתייעצות  61"שדה"קשב ל ההנחיות עלהתבססו , הברור

פרשנות , גישורמשימות של מילאה ו ,הוועדה השקפותללעמדתה והעיתונות החרדית נתנה פומבי 

   .ציבורל העברת מסריםו

      ופשרן" תההחלטו"

      63.ז"ה רק סמוך לחנוכה תשסיצאמחדש של מרכזי ההשתלמויות  תםהבשורה על פתיח

מפורט  "מסמך החלטות"החרדית והן ב עיתונותפורסמו הן ב לענייני חינוך החלטות ועדת הרבנים

השכלת  ה שליים בסוגימעשערכים עקרוניים ושל תפיסה מגובשת  עלתהמן ההחלטות . ומעודכן

השכלת של  אם כי המסגרת ,אך לא נוקשה, החלטית, פסקנית היתההנימה . ות והנשיםהבנ

פיקוח על בדומה ל .פיקוח ובקרה יההבהחלטות הוועדה הנושא המרכזי . בקפידההוגדרה נשים ה

וקיום הליכי פיקוח ובקרה גם  "מתן הכשר"של מדיניות הוועדה התוותה , יגשמהכשרות המזון 

ציבור של השתייכותם המגזרית של סגל המרצים והן ו התכניםהן  – קרי, 'ניהרוחמזון 'העל 

ניתנו הנחיות שנועדו , כשרה והולמת םתשתית לימודיהבטיח התביעה ל מלבד 64.המשתלמות

ואלה , מותרים( הוראה)לימודים לצורך  כי הגורסת, לבסס את האידאולוגיה שנדחקה לקרן זווית

יש  :בכך הועבר מסר כפול. עשרה בתחום לימודי הקודשלמעט ה, אסורים –שלא לצורך שנעשים 

לתחום , ואת לימודי החול יש להסיט רק לנתיב היישומי ,קודש לימודיבגבוהה  השכלהערך ל

 :מותאמת לתפקיד להיותצריכה ההשכלה  65.זמןו פרק מלמדת בפועל באותהמורה הדעת ש

בתחומי ההתמחות המשלימים  העשרה –לאישה כמורה ו ,קודשלימודי ב העשרה –לאישה כאדם 

 ,ל אורכו של מסמך ההחלטותאקדמית שזורה כמעט לכ-נימה אנטי 66.מקצועיתאת זהותה ה

לא יתקיימו כלל לימודים   67,בכל צורה שהיא A.B.לא יאושרו לימודים לשוות ערך ": כי הקובע

כזי במר( לאחר שנת הפסקה)הלימודים לדרגת בכיר יתקיימו " ;"בסמינרים בשנה השלישית

תחום ב להעביר לציבור שני מסרים עקרונייםלוועדה נראה כי חשוב היה  68".השתלמויות בלבד

 תכליתם 69;"הם לומדים ואנחנו לומדים.. .לא כדרכם דרכנו" :האחד .התכליתבתחום התוכן ו

 :שניההמסר ו. או השבחת ההוראה והחינוך ותכליתנו התקדשות, ת תרבותרכישו השכלההיא 

שנשחק עם התרחבותה של  םהערכיסולם והסייגים באה להעמיד מחדש את  מערכת ההגבלות

 –ולהציב בראש סולם העדיפויות את התכלית הנשית , 'בית יעקב'השכלת הנשים בסמינרים של 

שנת ההפסקה נועדה לשמר את מסגרת  70.את קידום ההוראה בחוץ היואחר, ניםהפ   ,הבית :קרי

                                                 

 
61

השתלמויות למורות "תחת הכותרת , י ועדת הרבניםבפנ ,למורות בירושלים 'בית יעקב'מסמך שהציג מכון  
 .9-1' עמ, ז"מרחשון תשס, "קשיים והצעות לשינוי, לבטים, עובדות -' בית יעקב'במסגרת 

 
62

ועדת הרבנים ישבה ישיבות רבות ועסקה בבירור הנושא באופן : "בצד אחריות ודעה המשקפת כפיפותמ
 .ב"שנה כ, ז"בכסלו תשס' י ,1316, יתד נאמן ..".א"מעמיק ולאחר שמיעת דעתם של גדולי ישראל שליט

63
 .ב"שנה כ, (111717009)ז "בכסלו תשס' י ,1316, יתד נאמן, מודעות  על חידוש הלימודים 
64
לא להיפלט מסגל שחלק מן המרצים הביאו המלצה מרבנים כדי  .א"י, 'ה, 'ד ',ג, 'א, ההחלטות מסמך :ראו 

תעסוקה במוסדות  מהן ת הובהר שלימודים במקום אחר ימנעומשתלמול אשר. ההוראה של בתי המורה
   .תיק מגזר חרדי ,עובדי הוראהארכיון האגף להכשרת  .'בית יעקב'

65
   .'ט, 'ז, 'ו, 'ב חלטותהה מסמך ,שם: ראו 
66
.  ד"החלטה י ,שם ורא; המחייב לימודים של שלוש שנים תחום – רק בהתמחות בחינוך מיוחד 'התירו שנה ג 

בחשון ' מכתב הרבנים מיום כ ראו. הסייע בעשויים להלימודים שו ,קביל ניתן לבוגרות שמצאו עבודהתר מיה
   .תיק מגזר חרדי ,עובדי הוראהארכיון האגף להכשרת . ח"תשס

67
 .'סעיף ח, ההחלטותמסמך  
68
 .ג"י-ב"סעיפים י, שם 
69
, בבלי)ביציאתו מבית המדרש  שהיה מתפלל תפילה קצרה, הנ  ק  ה   ןא בבהשאלה מתפילתו של רבי נחוני 

 (. ב"ע, ח"ברכות כ
70
וגרם  ,ה במעלהמשך הלימודים הארוך פגע בעיקרון של בניית הבית כתכלית ראשונכי בעיתונות הודגש  

 .לדחיית גיל הנישואין
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ובעיקר לעשייה , זמן למחשבה-פסק או השהיה מתודית מעין יצורול התיכון יאחרשהשנתיים 

לא נעדר  ,בכוחבפועל ו ,קולן של המשתלמות. אחר השלמת השכלתה וץולא למר ,"לביתה"

 71"דרגת שכר סבירה ומכובדת"יש להבחין בין שאיפה ל :ויש בו מסר ברור ,ממסמך ההחלטות

ההחלטות העקרוניות  מסמךל 72.את המרוץ אחריהיש למתן ש ,תוספת שכרשם בין לימודים לל

בין ההחלטות שאת החללים  .למנהלי ההשתלמויות שהכיל הנחיות ברורותמעשי צורף גם מסמך 

מן נשחקו מעט  למעשה .פערים המשלימכמתווכת ושפעלה כ ,ה העיתונות החרדיתהשלימהשונות 

בנית אך התהדקה הזיקה למנהיגות הר ,'שנת ההפסקה'לאחר זמן קצר ולא נשמרה ההחלטות 

  . מטעמה' מפקחי הכשרות'לוועדת הרבנים לענייני השתלמויות ול: כוחה-ולבאי

 דיתדצ-העיתונות החרדית כמראה דו

ה שימשהיא . פולמוס לימודי הנשיםבראשי תפקיד ז "בתשס 73העיתונות החרדיתנטלה  כאמור 

במדורי  יקרבע –בה בעת גם שיקפה ו, ציבור החרדיהלבין ערוץ תקשורת בין ההנהגה הרוחנית 

להלן דוגמאות . נקלעואליו תגובתן של המשתלמות למשבר שאת עמדתן ו את –אישה המשפחה וה

ן בעיקר מלקוחות  ןה. "שדהה"לבין העל  מן העיתונות לתפקיד הפרשני והמתווך בין מדיניות

רק לאחר אישור של ועדת צנזורה יוצא לאור פיקוח ובקרה ושנמצא תחת  ,'יתד נאמן'היומון 

בקרב ציבור הלומדות  מאחורי החלטות הרבניםש היגיוןכדי להטמיע את ה(. 8002, קפלן)יונה על

כותרות תחת במאמרים פובליציסטיים העיתונות החרדית הוצפה , ובקרב החברה החרדית בכלל

הציגו חברי ועדת הרבנים את התפתחותו  במאמר 74.ועוד ,"על משמר החינוך הטהור: "כגון

תוספת השכר שהבטיח משרד  עטיה שלף ההשתלמויות שהחל לפרוח ברצויה של ענ-הבלתי

שהפכו  ,מרכזי ההשתלמותממנו הרווחים שהפיקו  שלב מכך ולא פחות, החינוך למשתלמות

למשפחות בני התורה  לסייע"מגמתה של ועדת הרבנים  הובהרה ".לתעשייה שמגלגלת מיליונים"

ללא תכנים חיצוניים פסולים ומתוך יישוב , ורלחנך ילדיהם ובנותיהם בדרך המסורה לנו מדור ד

אל " נשא את הכותרת ,מאמר נוסף שכתב אחד מרבני הוועדה לענייני חינוך ".הדעת ופרנסה ברווח

לפיה על האישה להיות , 'בית יעקב'לוגיה של אידאוה הפרסנ בו 75,"תלכי ללקוט בשדה אחר

מרכזי ההשתלמות אשר על רת נוקבת ביקוולצדה  ,"מעמדת את הבית ושומרת הקניינים אשר בו"

לחיזוק הדברים . העצימו את ערכה הפדגוגי של ההתחדשות המתמדת במסגרת ההשתלמויות

: מצווהאילו היו כ ההשתלמויות ובה הוצג ,תומוסדאחד ה פיץהשהובא ציטוט מחוברת 

הוראה כל העוסקים ב 'וויםמצֻ ', גם אלמלא ההטבות החומריות המוצעות למשתלמות ,לפיכך..."

  ."לא לחדול מלהשתלם ולהתחדש תדיר

הצטרפו מחנכות  ,ביקורת שהשמיעה ועדת הרבנים לענייני חינוך מעל דפי העיתונותל

ערכי אהבת תורה  האם אנו מבקשות לגדל בנות ישראל שתקבלנה" :במכתב למערכתהתריסו ש

עלינו ליטול " :עותקוב הן בשולי מכתבן 76"?או סטודנטיות ליהדות ובעלות השכלה, ויראת שמים

                                                 

 71
 .'י, 'סעיפים ח ,ההחלטותמסמך 

 
72

של ועדת הרבנים במציאת המציגה את הישגיה , ב"שנה כ, ח"תשסד בכסלו "כ, 1321, ביתד נאמןמודעה 
  (. 1810817008)ז "באב תשס' מיום ב, 1לימודים לכפל תעודה לדרגה  תכנית – A.B-מסגרת חלופית ל

73
פיתחה תזה תקשורתית בעלת מאפיינים , 90-שהחלה להופיע בשנות ה ,העיתונות החרדית החדשה 

 .    70-11: 1660 ,8, קשר, מנחם מיכלסון: ראו. מודרניים לצרכיה  הפנימיים
74
והמשכו  10-9' עמ, (911717009)ז "ז בכסלו תשס"י, יתד השבוע, "על משמר החינוך הטהור", בצלאל קאהן 

 . 58' בעמ
75
 .10(: 1311717009)ז "ד בכסלו תשס"כ, יתד השבוע, ללא שם הכותב 
76
 .   11-10(: 7910117008)ז "בשבט תשס' ז, יתד השבוע,  ישראלי' ש 
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לבנות מדדים חדשים לערך !! לשדרג את הערכים מן היסוד!! כי בנפשנו הדבר ,את העניין ברצינות

  77!"של בת ישראל

-לזהות מגמה אנטיאפשר של מדורי הנשים בעיתונות החרדית  78בבחינה מדגמית

סיום לימודי  בשלבי היולומדות שמצד תסכול ומרירות של צד תגובות לרבנית -פרווסמינרית 

הדיון הציבורי . אקוויוולנטי A.B. תלימודיהן לדרגחוק ת ים אהשללמהן האקוויוולנט ונמנע 

פרץ תגובות  וגרר, והביקורת שהוטחה במרכזי ההשתלמות ,השכלת הבנותה של שנפתח בסוגי

הסמינרים על ביקורת גם ה נמתח. כנםומשתלמות שחרגו מן המשבצת של משך הלימודים ות מצד

המכשירים להוראה ומתעלמים מחובתם לשמש ( חדשה בקהילה החרדית היתהפעה שתו)

לתופעה  יםתייחסמ בכך שאיןה נגעהאשמה נוספת  ".מסגרת הכשרה לעתיד ברוחניות ובגשמיות"

מוטב . ..'בית יעקב'של נשים חרדיות הלומדות במסגרות שאינן " ,שהחלה פושה בחברה החרדית

 :נחרצת היתהתעסוקה לבוגרות הר חוסטענת  79".הזה בשדותינו יהיה אם יספקו לנו את הצורך

בסמינר על בית של  וכל כך הרבה דבר"או  ,"לימודי ההוראה אינם עוד בגדר השתדלות בדורנו"

רמת  80."הכול כאילו נשכח, אולם נראה שכאשר הדבר בא לידי מתן עזרה לבנות ביישומו, תורה

די שבוע לעיתון ורובן כתבו מקוראות נוספות . ההגבו היתהההזדהות עם מגמה ביקורתית זו 

קראתי והזדהיתי עם התחינה של : "אחת כתבה". אשת אברך" ביטויבות או ביחתמו בראשי ת

הורים ותלמידות לתת מסגרת הולמת לבנות הרוצות להמשיך ולהתחנך ברוח ישראל סבא 

אפשרות למצוא מקומות  חוסרבגלל  ,אך לא מעוניינות ללמוד הוראה' בית יעקב'במסגרת של 

-במדורי הנשים ביקורת פרוה מתחנ ,בלימודי הוראהשחוסר התועלת טענה על נוסף ל 81!"עבודה

הזדעזעתי לא פעם " :הן התריעו. ששולבו בלימודי החינוך והפדגוגיה "הרוחות הזרות" נגדרבנית 

יש להיזהר שלא " כמואו תגובות   82,"מתורת הגויים המוחדרת במסווה של פסיכולוגיה לגיל הרך

בחלק  של  ,A.B-הדברים צורמים עד כדי כך שלפעמים בעבודות ה .'חרדים חילונים'נגדל דור של 

 ,ולקישוט ,לכתוב שמות של ספרים שחיברו הוגי דעות זריםממורות אינן נרתעות , הביבליוגרפיה

  ."בלי לראות בכך בעיה, גם מספריהם של גדולי ישראל

אם הוצגה שאלה גם ו ,ת התיישר עם עמדת ההנהגה הרבניתהזרם המרכזי של התגובו

ת היא נפתחה בהצהר ,"קו הסיום"ע ליהגלשנמנע מהן על שהביעה את התמרמרות המורות 

תשובת הרבנים מעל דפי . "המורות כופפות את ראשן בפני דעת תורה ללא עוררין" :נאמנות כמו

שילמו , שהשקיעו הרבה במשך השנים יש מורות, ההתמרמרות מובנת" :אמפתית היתההעיתונות 

וכשכמעט הגיעו ליעד הנכסף התברר שהוא מוטל  ,למדו טרחו והיו להן הוצאות כספיות נלוות

עלינו לנהוג  אך לאחר שהרב אלישיב הכריע חובה ,השתדלנו להיות קשובים לטיעונם. ..בספק

שהוא שמאל ועל שמאל בור שהם אמרו על ימין יאפילו אם נראה לצ ,'ככל אשר יורוך'בבחינת 

                                                 
77
 .בים במקור מעידים על הנחיצות ועל סערת הרוחותסימני הקריאה המרו 
78
 .את עמדת הציבור הליטאי מייצגה – יתד נאמןשל   המוסף – בית נאמןכמדגם נבחר השבועון לנשים  
79

 .8-9: ז"בתשרי תשס' ו ,בית נאמן, "נחיצות לימודי ההוראה בימינו-על אי", פ מירושלים"ב  
80
 .8: ז"בחשון תשס' ד, בית נאמן, "נחיצות לימודי ההוראה", י מירושלים"צ 
81
 :מ מירושלים"וכן פ; 1: ז"בכסלו תשס' ט ,בית נאמן, "צרור תגובות בנושא ההוראה הדרישה והפרישה" 
 ;    9: ז"בטבת תשס' ד  ,בית נאמן, "להפריד את לימודי ההוראה מהמסלולים האחרים"
    .9: ז"אדר תשסבא "י ,בית נאמן;  9 :ז"שבט תשסב ג"י, בית נאמן, "צרור תגובות בנושא לימודי ההוראה"וכן    
82
 . 8: ז"בחשון תשס' ב, בית נאמן' , בנושא נחיצות ההוראה, 'י מירושלים"צ 
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אך לא פחות מכך סדק את ההליכה בתלם , הפולמוס הפומבי שיקף מגמה שמרנית 83".שהוא ימין

 .ם אקדמייםחלק, ובישר על טפטוף עקבי לעבר תחומי הכשרה נוספים, למסלולי הכשרה להוראה

    העיתונות הכללית  

רה אדישה לנוכח הפגיעה ותנהעיתונות הכללית לא  .גבולות החברה החרדיתלא נשאר בהנושא 

הרבנים רוצים שהנשים "חרדית בכותרות כגון -בהשכלת הנשים ותיארה את ההתרחשות הפנים

-ובלתימחמירה  היתההכללית גישתה של העיתונות  84".אבל לא עם תואר ,ימשיכו לפרנס

את  ההגדירו 85בנימה ביקורתית ציגה את מצבן המתסכל של הנשים החרדיותיא הה .מתפשרת

לדידם . "עונש רטרואקטיבי על שהעזו לרצות ללמוד"וכ "יהודי-איסור אנטי"פסקת לימודיהן כה

חברתית בציבור משלמי נשים ופגיעה פגיעה מוסרית בבו יש שמאחר , קהילתי-אין זה נושא פנים

ן מניעת השכלה מ של מחירהאת גם בדור הבא אשר יאלצו לשלם , חילונים ודתיים, המסים

 הציבור סוגיית האישה החרדית העסיקה את 86.לנה לעבוד ולהשתכר למחייתןשלא תוכ, הנשים

בעקבות ( האישה)הפכה , משותף ביותר ביחסים שבין חרדים לחילונים-המושג הבלתימן " :הכללי

, לוי" )ה המודרנית החילוניתלגורם שהביא לשילוב גדול יותר של החרדים בחבר ,יציאתה לעבודה

הגנה שלא כאן ל" זכו"הנשים החרדיות . ילוי עולמן שהיה מוצנע עד כהותרמה לג ,(5522 - :2922

עמד במבחן " אמונת חכמים"והחינוך ל ,בהשלמה אצילית את החלטות הרבנים הן קיבלו . ביקשו

  .השעה

נקבעו דפוסים  .שנה מכוננת בנושא ההשכלה הפרופסיונלית לנשים היתהז "שנת תשס 

באורח  ופתח, םוכנת משך הלימודים ותחמו את תהגבילו אש שלמרות ,ונוסחו הסכמות

רוג ימצו את נתיב ההכשרה המתמשך עד לדישערים לסמינרים נוספים שאפרדוקסאלי 

  . טינהאקוויוול

 אחרית דבר

חתמה , במשרד החינוך הוראה-עובדיההחלטה הסופית שנתקבלה גם על דעת האגף להכשרת 

" השדה"בין ו ההנהגה הרוחניתבין , משרדהל של הע מערכת מורכבת של יחסי גומלין בין מדיניות

ציוויים של ההסכם כללה הסופית של מסגרת ה. מערכת ההכשרה והמורות המשתלמות צורכי –

" כן"המסר היה . ושיקפה את האידאולוגיה בסוגיית השכלת הנשים', לא תעשה'של ו' עשה'

למרוץ אחר  "לא"ו, עיללימודי המשך המרחיבים את הדעת בלימודי קודש או בתחום המקצו

, נציגי הממסד שהתקיים לאורך כל הדרך ביןשיח ה. השכלה אקדמיתשל ולהרחבה תארים 

, למרות שלא היטיבו עם כולן, החלטות הרבנים. הוכיח את עצמו" השדה"מורות מן ההמוסדות ו

בט במ 87.לא גורפתם כי א ,רחבה היתהההסכמה . קבלת עּולה של דעת תורהתוך  ,הבנהבהתקבלו 

רפלקטיבי נראה שהמאבק צמצם את הפערים בין המודל האקדמי לבין ההכשרה בסמינרים 

   .ודאי לא פרקטי, זו הניבה במקרה זה שינוי  משמעותי" מדיניות משווה"אך ספק אם , החרדיים

                                                 
83
 .  10-1: ז"בכסלו תשס' ל, בית נאמן', השתלמות לא בכל מחיר,  'חדשאי' ר 
84
 .78117109 ,הארץ', ם תוארהרבנים רוצים שהנשים ימשיכו לפרנס אבל לא ע, 'יאיר אטינגר ותמר רותם 
85
 .73(: 16101108)ז "ט בטבת תשס"כ ,ריבמע, 'בת מלך פנימה, 'אבישי 
86
 .8(: 1101108)ז "ד בטבת תשס"י, מעריב', על חשבוננו לנצח, 'נדב איל 
87
ד בטבת "י, 899 ,בקהילהמוסף של , משפחה, "קינה לאישה העובדת"קטע סטירי בשם לעיתון אחת שלחה  

משום לומדות מעטות פנו לערכאות ; 73(: 1610117008)ז "ט בטבת תשס"כ, מוסף שבת, מעריב; ז"תשס
 ,דין גולדשטייןהראו מכתב בנדון למשרד החינוך ולסמינרים ממשרד עורכי  .מהחלטות הרבנים פגעושנ

 .111717009מיום ', שפירא ושות
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רקע  היסטורי יש החברה הישראלית לדפוסי החיים של הקהילה החרדית  התנגדותל 

שהפכה עם הזמן , 'אגודת ישראל'רת טית של החרדים במסגבדלות הפולייהבשראשיתו 

זירת המאבק "כי התפיסה שהתגבשה קבעה . כאסטרטגיה הגנתית "התבצרות תרבותית"ל

בדלות אינה צריכה להיות יוכי הה ,"תרבותית-האמיתית איננה הזירה הפוליטית אלא החינוכית

כי אם את עולם , נית יש לבצרארגו-את המסגרת הפוליטית לא" שכן, תרבותית לאפוליטית א

לא פחות ו, הדאגה לאיכות ההכשרה ,האחריות הציבורית במובנה הכולל(. 8008, בראון" )התורה

להגיע להסכם  לענייני חינוך את ועדת הרבניםז "בתשס והניעהן ש, לרווחת הנשים הדאגהמכך 

נהלת האגף להגדיר ית ופלורליסטית ניאותה המעשמתוך גישה . הוראה עובדיעם האגף להכשרת 

 להן לעצב מסגרת שתאפשרוהמורות  כדי למנוע פגיעה בשכר וזאת, "תואר המחנה"מחדש את 

העיקרי  "חידוש"ה 88(.פרנסה) ולעשות( "תואר"ולא ל "דרגה"ל) ללמוד ,(לגדולי ישראל) לשמוע

. ניהכת  של תורני -שמה כביטוי לביצור החלק החינוכישינוי בתכנית לדירוג שכר אקדמי היה 

, "2דרגה "החליפה  A.B-ה את .גיה האקדמייםינופתה מסי" אקוויוולנטיה A.B"-תכנית ה

 :המסר היה ברור. בתחום הקודש "לימודי חובה"בלימודי החינוך נקבעו כ "לימודי הבחירה"ו

של בתכנית חפה מסממנים אך , לי הכרחיאוחני או פרופסיונר תכלית הלימודים היא קידום אישי

 .תאו קרייריסטי תנימודר השכלה

אך גם  ,בזכות זולתה החברה החרדית ה שללהישגימבחן שנת אפוא  היתהז "שנת תשס

ממדי  גם כיום .מכרעת לקיומה הובכלל זה בזכות מנהיגיה שהתוו את דרכה בשע, בזכות עצמה

יחסי של  מפותלת ומתמשכת הרצף והתמורה בהכשרת המורות בחינוך החרדי משקפים מערכת

, נירוך) מגזרי-את חשיבותו של השיח הבין יםמבטאו, "שדהה"בין להעל  מדיניותקובעי ין גומלין ב

הכשרת מערכת  ה שלהמבוסס על מתן מרחב תרבותי ופרשנות גמישה ודיפרנציאלית ליעדי (8002

 . ישראלבהמורים 

 'בית יעקב'האם ספינת  .אם הלקחים נלמדו עבר עשור ונשאלת השאלהכבר  ז"תשס מאז

כדי למתן את ? ל שלמותהעקרקעיים -זרמים תתמאיימים או שמא  ,על מי מנוחות דרכה מנתבת

ו תמיכה של הרבנים בבקשת "ה ובשלהי תשע"תשעשנת בניתנה  ,הסחף לעבר האקדמיה

עבר כחלק ממאבק סיזיפי וניסיונות לעצירת הזליגה לוזאת  89,אקוויוולנטי. א.מ-הסמינרים ל

-רבכחלק מתפיסה , מנגד 90.התמודד עמהלהחרדית נאלצת  התופעה קיימת והחברה. אקדמיהה

לוגית אידאוהמנועים  הלאל, לפחות במרחב החינוכי, יש לאפשר ערוץ חלופי מוגבל ,תתרבותי

 ,מרפה ממובילי החברה החרדית ינוהחשש הגובר מן האקדמיה א. מללמוד בהיכל השן האקדמי

 ההיניתן  91(.982-922, 222-292: 8023, ימןרי)פולמוסים בגנותה פורצים ומדי פעם צצות כתבות ו

                                                 
88

 .  11: ז"בסיון תשס' ז, בקהילה', הוועדה למען תואר המחנה, 'יעקב רייניץ  
89

ח תמוז "ר, עובדי הוראהמנהל האגף להכשרת , אביב  לרב נח גרינפלד-תל 'בית יעקב'מכתב מסמינר  

  ה"תשע
 .ת לתואר שניאקוויוולנטי  – 7ובו בקשה מנומקת לפתיחת תכניות לימוד לקראת דרגה  13197013   
90

 ,יפה זילברשץ' שכלה גבוהה פרופר המועצה לה"הציגה יו ,באלקנה 'אורות'בכנס במכללת , 7019 פרילבא 

 16,000-ל ,ו"בתשע סטודנטים חרדים 11,000-מההשכלה האקדמית לחרדים ג לגידול "את חזון המל
 .א"בתשפ

91
 הטיעון  .השתלמות שיח נוקב ועקבי מול הדרג הרבניהה ניהלו הנהלות מרכזי ההכשרה ו"במהלך תשע 
 וגם הן ביקשו אישור לתכנית לדירוג שכר לתואר  ר האקדמיה המרכזי שלהן היה כי קיים זרם הולך וגובר לעב   
(.ה"תשע, שטרן)לתואר שני  אקוויוולנטלי התורה התירה מועצת גדו. שני   

 
 התופעה הגוברת הובילה לעריכת 

 בהשתתפות  ,בירושלים' ארנה'ב 7011717019ז "כסלו תשע' כ-התקיים בש, האקדמיה נגדגדול כנס 



 72-0(: 7102פברואר ) /71026710ז "תשע 4רך כ, חקר החברה החרדית

74 

 מכון ירושלים למחקרי מדיניות ©

הגאון הגדול , סכנת האקדמיה על ',הרחק מעליה דרכך': "בעיתונות החרדית כותרות כגון למצוא

במאמר מודגש . "מועצת גדולי התורהראש ישיבת סלבודקא וחבר , א"רבי משה הלל הירש שליט

 : תוקפו של האיסור

, יש להם את הרגש והאחריות המלאה על כל אחד ואחד, כל גדולי ישראל שהחליטו מה שהחליטו"

מניסיון  ,הם יודעים בדיוק מזה... יש להם הרגשת הצער של כל אחד ואחד והמצב הדחוק של פרנסה

  92 !..."ומה שפסקו פסקו... הם חיים בתוך העם ממש... ומבינים טוב מאוד, החיים שלהם

ל שטיינמן "ן ראש הישיבה הגראי"מר ,מנהיג הפלג הליטאיהביאה את קריאת כותרת אחרת 

 : מנהלי הסמינרים לא ,א"שליט

  93.  לעמוד על המשמר בגודל בעיית לימודי האקדמיה וסכנותיה לשעה ולדורות

 :ובהרחבה יתרה הובא מעל דפי העיתון שיח מנהלי הסמינרים

א מסע "יטל שטיינמן של"בעקבות הוראתו של מרן ראש הישיבה הגראי, לא לומדים בשדות זרים

 94 .טוהר ולא תואר: ההסברה יוצא לדרך

הרלוונטיות אשר , צבת לפתחם של הסמינריםיפולמוס נוקב בסוגיה האקדמית הנ באמובכתבה 

החלופה הקיימת של ההכשרה הטכנולוגית אינה  .ה בנסיגהנתונבנות החברה החרדית לשלהם 

 .וני לכלל הבנותכיו-ולעת עתה אין במסגרת הסמינרית מענה רב, הולמת את כולן

אשר  , י מתמשךשרדותיה-מאבק חינוכיהחברה החרדית ניהלה  ,מדינת ישראלשקמה מאז 

אם נכון (. 8020ובן ק)אחת לעשור או עשור וחצי  תנופהמקבל , בדומה לכל הרפורמות בחינוך

במארג יחסי הגומלין ' חישוב מסלול מחדש'של  ברגעבפתחה של תמורה ונתונים הרי שאנו , הדבר

של העל  מדיניות ביןל – להוראה הסמינרים –במגזר החרדי ' רכת ההשכלה הגבוההמע'שבין 

  .ההשכלה תחוםמדינת ישראל ב

 מקורות

 . 282-203 :ד"ל 1מגמות  ,החילוניות בקהילה החרדית תפיסת :תינוקות שנשבו. 2992 'ת, אלאור

 .עובד עם :אביב-לת. חרדיות נשים של מעולמן :תרו  ובּו משכילות. 2998 'ת, אלאור

 'ד, כפיר: בתוך. תמונת המצב בעולם ובארץ ומבט לעתיד: הכשרה להוראה. 8002' ת, אריאב
 :ירושלים (.11-29 (לקראת הכשרת מורים מתוקנת: משבר ההוראה ,(עורכות) 'ת, ואריאב
 .ליר והקיבוץ המאוחד-מכון ון

 .יםיפלדה :ירושלים. (28-22) שאוני בלבכן .(ו"תשס) 8001' פ, בייניש

- פרספקטיבה רב :לאומיות וחילוניות בהשכלה הגבוה-דתיות, חרדיות. 8002 'ל ,בן חיים

למשה   ,והמודרניותשראל י  ,(עורכים) 'א, יעריו' א, בראלי' א, רפאל-בן 'א ,כהן: בתוך .מודרנית          

 , גוריון לחקר ישראל-מכון בן : שבע-באר. 442-395)) ליסק ביובלו

 . גוריון בנגב-וניברסיטת בןא, גוריון-ומורשת בן הציונות           

                                                                                                                                            

כן סדרת ל קודםה מספר שבועות רסמפתבנוסף ה. תותיכוני-ב ובכיתות העל"יתות יהלומדות בסמינרים בכ
 .אקדמיה וסכנותיההבגנות ' יתד נאמן'ביומון החרדי  כתבות

92
 .28: ה"טבת תשע' ח, יתד נאמן 

93
 .2: ה"ב בטבת תשע"כ ,יתד נאמן 

94
 .22-28: ה"ה בטבת תשע"כ, יתד השבוע 
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    דין וחשבון  :הכשרת מורים בישראל בתמורות הזמן. (ב"תשס) 8002  'מ ,פרץ-בן

  .ירושלים, הוועדה לבדיקת הכשרת מורים בישראל          

  רכה של ש וקביעת ד"החזון אי :בדלות פוליטית להתבצרות תרבותיתימה. 8008 'ב, ראוןב

  ,(עורכים) 'צ, וצמרת 'מ, בראון: בתוך .(ד"תשי-ג"תרצ)היהדות החרדית בארץ  ישראל       

  .צבי-יד בן: ירושלים, (329-923) של ישראל דת ומדינה בראשית דרכה, שני עברי הגשר       

 :רך הרוחד, (עורך)יהוידע עמיר : בתוך, שלושה שלבים: 'דעת תורה'דוקטרינת  .8001, 'ב, בראון

 . האוניברסיטה העבריתו מכון ון ליר: ירושלים ,(202-192: 'חלק ב)  ספר היובל לאליעזר שביד

הבניית  ,(עורכות)' ל ,וקוזמינסקי 'ר, קלויר :בתוך .גיונות סותרים בהכשרת מוריםה .8028 'ש, בק

 .ת"ן מופמכו (.302-922) בישראל תהליכי הכשרה ופיתוח מקצועי של מורים: זהות מקצועית

 ארגון  :ירושלים(. 201-92), האיש והמפעל - הרב הלל ליברמן - בית הללב. ט"תשס 'י ,גולן

 . בנות בית יעקב    

   חקר  :ועית של מדריכה פדגוגיתמקומן של תפיסות פמיניסטיות בזהותה המקצ. 8002 'נ, דביר

 .288-92 :33 דפים .מקרה          

בית הספר , עבודה לקראת תואר מוסמך .ין מסורתיות ומודרנהב :חינוך בנות .2992 'ח ,דקל
 .בירושלים האוניברסיטה העברית, לחינוך

עבודה לשם  .ב"תשס-ד"תרס ,תמורות בהכשרת מורים בחינוך העברי בארץ ישראל .2928 'י, דקל
 . אילן-אוניברסיטת בר: גן-רמת. קבלת תואר מוסמך

מה אפשר ללמוד מן ההיסטוריה על : ינוך הישראליתרפורמות העבר במערכת הח. 8002 'י, דרור
ליר -ון :ירושלים (.19-91)  ?לקראת מהפכה חינוכית ,(עורך) 'ד, ענבר: בתוך? דוח דברת

 .והקיבוץ המאוחד

מה אפשר ללמוד מהוועדות  :וחינוך בישראל הוראה-עובדימדיניות הכשרת  .8002 'י, דרור
משבר  ,(עורכות) 'ת, ריאבאו 'ד, כפיר: בתוך .דומניירות העמדה בעבר ובהווה ביחס לעתי

   .ליר והקיבוץ המאוחד-מכון ון :ירושלים (.90-12) לקראת הכשרת מורים מתוקנת :ההוראה

 .הוצאת אגורא מדיניות: ירושלים .תשתית למיפוי החינוך החרדי בישראל .8028 'נ, הורוביץ

 .מכון בית יעקב למורות ירושלים: רושליםי. ספר היובל :בית היוצר. 2923( עורכת) 'ע, ישריקיה

  .יםספרית פועל :אביב-תל .שינוי .2922 'ר ,ופיש' ג ,ויקלנד 'פ ,ואצלוויק

קרן להוצאת ספרים  :בני ברק .(ריד-ריג) דעות ומידות :התקופה ובעיותיה .ד"תשמ' י 'א, וולף

 .  ל"וולף זצ. י.ש  הרב א"ע

, (עורך) 'מ, לב-בר: בתוך. רושלים בתקופת השלטון הבריטיחינוך בנות דתיות בי .2998 'ד, וייסמן
 .אביב-תלאוניברסיטת  :אביב-תל(. 89-9) דילמות ומתחים :ונוער  דתי חינוך דתי

 'י ,דרור: בתוך .מדיניות החינוך היהודי בישראל מימי היישוב ועד ימינו .8009 'ד ,זיסנויין

 לשנות החינוך בישראל קווים למדיניות :תמורות בחינוך ,(עורכים) 'ר, ושפירא 'ד, נבו
  .רמות: אביב-תל(. 220) האלפיים

 'ד, נבו' י, דרור :בתוך .מודרני-צמצום פערים חברתיים בחינוך בעידן הפוסט. 8009 'א, יוגב
אלפיים הקווים למדיניות החינוך בישראל לשנות  :תמורות בחינוך ,(עורכים) 'ר, שפיראו
 . רמות :אביב-תל(. 81-89)

 . 19-88, משרד החינוך והתרבות, ירושלים .הוראה-עובדיהכשרת . 8002' י ,יונאי 

מגמות , מהלך חלקי ותוצאותיו: הרפורמה המתמשכת בהכשרת מורים .8003' ת, ואריאב 'ד, כפיר
   .221-223, 293-220 :2/מג
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אב ספראי ז: בתוך, מסויגת שטוענים לה בעלי ההלכה-הבלתי הסמכות –דעת תורה  .2992' יץ "כ
הקיבוץ : אביב-תל(. 201-91) בין סמכות לאוטונומיה במסורת ישראל, (עורכים)ואבי שגיא 

 .המאוחד

, (עורך)  'ד, ענבר: בתוך. מכנה משותף חינוכי לכל מגזרי החינוך: ליבה בישראלתכנית  .8002 'י, כץ
הקיבוץ והוצאת  ליר-מכון ון :ירושלים(. 174223-) ?חינוכית  תכנית לקראת מהפכה

 . המאוחד

  .כתר: ירושלים .החרדים .2922' א, לוי

 בחינוך והתנגדות לחץ ,(עורך) 'י, הרפז: בתוך .סיכום: החינוך במאה העשרים .8000 'צ, לם
 . פועלים ספריית :אביב-תל(. 899-829) ושיחות מאמרים

-גיליםתהליכי מעבר של בתי ספר ר, במערכת החינוך  תמורות ושינויים .8009 'ד, מצר
 ,לפילוסופיה עבודה לשם קבלת תואר דוקטור. ההופכים לבתי ספר קהילתיים  מסורתיים
 .בירושלים העברית האוניברסיטה : ירושלים

  .האוניברסיטה הפתוחה. סוציולוגיה .2999 'ג' ג ,משוניס

שלב כעמדות כלפי שינויים בהוראה בזיקה לתפיסת ההוראה כפרופסיה ו. 2992 'ד, משכית
: חיפה. לפילוסופיה עבודה לשם קבלת תואר דוקטור .חות המקצועית של המורהבהתפת

 . אוניברסיטת חיפה

: בתוך. ש דוד ילין"המסלול לחינוך מיוחד בחברה  הערבית במכללה האקדמית ע. 8002 'ס, נירוך
מכון : אביב-תל (.2099-) מבט היסטורי: דמות המורה בראי הכשרת מורים , (עורך) 'ע, הופמן

 .7ח "דו ,רשת עמיתי המחקר ,ת"פמו

  . 92-31 :3 ,הגות וספרות, תחומי לעיון כתב עת רב: אלפיים .תרבות המובלעת . 1991'ע ,סיון

ממצאי  חיפוש במאגרי ידע  :דגמים של מכללות להכשרת מורים בעולם .8001 'ע, סלנט
 .ת"מכון מופ  :אביב-תל .(02/02/8001)ע "פורטל מס, בינלאומיים

 .22-22 :93מפנה , הדרך לכור היתוך חדש :תרבותיות-רב .8002 'א ,פיקאר

 בחבלי מסורת ותמורה, (עורך)' מ, כהנא: בתוך. מודל השוק וההקצנה הדתית. 2990' מ, פרידמן
  .כיוונים: רחובות(. 228-92)

אשנב לחייהן של נשים בחברות , (עורכת) 'י, עצמון: בתוך .האישה החרדית. 2991 'מ, פרידמן
 . מרכז זלמן שזר :ירושלים .(890-829) הודיותי

' מ, ליבוביץ 'ד ,אריאל: בתוך . האישה החרדית: כל כבודה בת מלך חוצה. 2999 'מ, פרידמן
-תל. (189801-) ך ועד ימינו"מהתנ האשה ביהדות? ברוך שעשני אישה  (.עורכים) 'י, מזורו

 . ספרי חמד  –ידיעות אחרונות : אביב

    .מסדההוצאת : אביב-תל .המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה .2990 'נ ,יהושע-צבר בן

 .בנגב גוריון-אוניברסיטת בן: שבע-באר .עלי גשר צר .2992 'צ, צמרת

 .יחסו לציונות הדתית לעומת יחסו לחרדים :גוריון בשנות המדינה הראשונות-בן .2999 'צ, צמרת
ספר היובל  לטובה , וס  בתרבות  ישראלשיח ופולמ-דו :עין טובה ,(עורך) 'נ, אילן: בתוך
 .הקיבוץ המאוחד: אביב-תל .אילן

 'ד, ענבר: בתוך. נקודת מבט בינלאומית והיסטורית על רפורמות חינוך לאומיות. 8002 'ל ,קובן
 .ליר והקבוץ המאוחד-מכון ון :ירושלים(. 93-88) ?לקראת מהפכה חינוכית ,(עורך)

שינוי ושיפור  (,עורכים) 'נ, לימיכאו 'ג, פישר : בתוך. הרפורמהשוב ושוב חוזרת  .8020 'ל, ובןק
 . מכון אבני ראשה, מכון ברנקו וייס. (12-83) במערכות חינוך

, (עורך)'  ד, ענבר: בתוך, מודרנית של הסמינרים הרבניים תפיסה –דעת תורה ' .8002', ל, קפלן
ליר והוצאת הקיבוץ -ון מכון: ירושלים(. 232-201) ?תכנית לקראת מהפכה  חינוכית

 . המאוחד

 . 90-22 :90 קשר ,כלי התקשורת בחברה החרדית בישראל. 8002 'ק, קפלן
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 . מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל  :ירושלים .בסוד  השיח החרדי. 8002 'ק, קפלן

 :ברק בני. ספר זכרון-מאמרים-תולדותיה: שרה שנירר - אם בישראל. 2920( עורך) 'י, רוטנברג

 .נצח

' חרדים'ההכשרה להוראה של הסמינרים ה "…בית יעקב לכו ונלכה" .(ד"תשע) 8023' ל, ריימן
דוקטור לפילוסופיה  חיבור לשם קבלת תואר  .שורשים ותמורות :למורות במדינת ישראל
 .  אילן-אוניברסיטת בר: גן-רמת, התכנית ליהדות  זמננו

החינוך של מסלול בית הספר היסודי תמורות בתכניות הלימודים במדעי  .8002 'ל, שגריר
עבודה לקבלת . (2888-1098)במכללות להכשרת מורים על רקע שינויים בחברה הישראלית 

 . אילן-אוניברסיטת בר: גן-רמת. תואר דוקטור לפילוסופיה

פרקים בתולדות : התהליך האקדמי של הכשרת מורים בישראל .2992' ה, ואגרנט 'נ, שיינין
האוניברסיטה , מאגנס ,ירושלים ,יליןולדות המכללה על שם דויד בת המכללה לחינוך

 .בירושלים העברית

  מפירוק המציאות להבנייתה: מחקר איכותני דרכים בכתיבת .8002 'ב, ואלפרט 'ש, שלסקי

 .ת"מכון מופ: אביב-תל ,כטקסט

ספר  :באבי-תלבית יעקב  סמינר :בתוך. תולדות בית יעקב בארץ ישראל. 2922 'מ, רנסקי'שצ
  .בית יעקב גננות ומוריםבית ספר התיכון והסמינר ל: אביב-תל .22-היובל ה

יובל למערכת , (עורך)  'א, פלד: בתוך. מורשת סיני בדורנו :החינוך החרדי. 2999 'ב, רנסקי'שצ
 .משרד החינוך: ירושלים (.2019-2091) החינוך בישראל
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